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EN PRESTINNA.

Aria. Flodens sorl och vädrens flägt,

Stierne-hvalfvets dunckla låga,

Månans skymning tänd och släckt,

Ökar nu min plåga, Fin.

Döden åt min andedräckt

IVlåttar med sin båga. Da capo.

Förgäfves må min röst de skyar genombryta,

Där dagens målning göms och nattens stormar ryta,

Och fåfängt söker nu ditt ömt uprörda blod

Din Movitz skugga mer kring denna mörcka flod.

Ach fåfäng är din sorg!

Ufvars rop och bergens dåhn

Ögat ned i dvala säncker,

Askan kullrar till och från,

Sig i floden dräncker. Fin.

Nattens gastar, troll och råhn

Syns när blixtret bläncker. Da capo.

Sist Templet vi besökte,

Kring dessa parcker mins hvad frögde-eldar rökte,

En dyrbar hecatombe i tre Prestinnors vård

Af Movitz restes opp på Templets yttra gård,

Och vid den stödens fot där du ditt hufvud lutar,

Dit Templets hjordar drifs, de hvita lamm och stutar,

Där Ulla! — mins du där? hur' gamla Movitz!

ach! — —
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Mins! hur han buga sig når Offer-prästen drack,

Påminn dig! mins du väl? hur' offret brann

och fräste,

Hur' gnistrorna mot skyn i regnets hvirflar hväste,

Hur
,

_åskan knall på knall mot flodens bottnar slog?

Vid detta korsbärs-träd mins Movitz hur' han stog!

Med lyran i sin hand och bägarn ner vid trädet

Hvad sjöng han intet gladt? - - mins blott det affton-

qvädet

Om nattens tysta prål! om Paphos rika strand,

Hur' Bacchus lindad blef i Astrilds myrten-band.

r—;——

.

Aria. Bak om dessa gröna JUndar,

Gömd bland blommor, ax och sääd,

Skyld mot nordanvädrets vindar,

Under detta träd

Siöng Movitz Bacchi mässa,

Med rosor kring sin hjässa,

Här i floden han offta bada,

Gick i vattnet och sjöng och vada,

Han sjöng den Gudens låf som gjör oss glada.

ULLA WINBLAD.

Prestinna! vågar jag den röda grenen skaka?

Min lystnad tvingar mig ett enda bär at smaka,

Till lisa i min värck afplocka några få!

Tör hända at mitt blod! — —
PRESTINNAN.

Prestinna! kom och gå!

Tag facklan i din hand! — mitt hela väsend' ryser

Hvart rum, hvar minsta prick som facklan nu oplysei
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För min inbildnings-krafFt opdagar Movitz mull,

Fast af dess stofft nu mer fins knapt en näfva full.

Men skyndom längre fram. — — —
ULLA WIN B L AD.

Din grät — din hesa stämma,

Förbjuder denna hand de bittra tårar dämma;
Vid rycktet om hans död i trappan pä Grön-lund

Jag fyra missfall fick — — och tror i denna stund

I min offantlighet med all min ångst därjemte,

At detta Dödens bud bereder mig det femte,

Jag liknar snart en bild som aldrig värma hafft,

Skild från alt ömt begär och all inbildnings-krafft,

Min sömn förtvinan bär, — min hjärna aldrig röijer

En enda rolig dröm som kittlar och förnöijer,

Eij Kärlek mer förmår utur mitt kulna blod

I sömnen gjuta ut sin söttma och sin flod.

»Prestinna! sätt dig ner! — eij minsta törne stinger,

»Hvar är din lena hand? -— Hvar är ditt mjuka finger?

»O Gudar, tag mitt lif! — jag dör! — hållt opp!

— ag dör! —
»I sielfva Eliséen min siäl är innanför.

»Ach! aldraskönsta parck för drottning och trälinna,

»Än hårdare! — ach ach!!! än hårdare Prestinna —
»Mig Ödets lagar för till motgång, sorg och qval.

»Ach hvad en vän är rar i våra vänne-vahl!

Det fostret som jag bär till lif och lius så nära,

Blef under denna ek^ en pant af Movitz ähra;

Inlindad i min famn mot denna rad af trän

Emot hvar enda stamm vij bögde våra knän;

Må ögat slockna ut, må hiertat sönderbrista,

Vid skymt af den cyren, det trädet näst det sista,



- XJti dess ljusblå skygd som Flora öfverdrog,

Så syns den tufvan än hvarpå vårt bröllop stog.

Hvad vällust, ömma vän!!! i nattens stillasköte!

På lyran knäpte han, som tecknet till vårt möte,

Jag kom! — jag sprang!! — jag flög!!! så snält

som en Zephir

Med svart utslagit hår och stubb af sillfverskir;

I gräset när jag sprang de höga brösten gunga,

Brillanten på min fot i språnget brann och liunga,

Och på min hals ett hvarf af hvita perlor låg,

Som fånga ögats eld för'n det sin våda såg.

Ach säg mig! orckar du min ömma käntzla lida?

Tillåt mig denna krantz ikring_din hjässa vrida!

Tillåt ännu en suck din oskuld till förtret,

At du eij lifvets våhr och Fröijas lustar vet!

Men Gudar! hvad är det? — hvad är som oss

insöfver? —
Fast tusend lampor tänds i Templets torn mitt öfver,

Och fast i viken jämt vid åhrans skvalp och döhn,

De gyldne slupar drifs att hämta oss från ön,

Så bli vij ändå här Gudinnans hämd at röna, —
— Där blänckte opp en köhl — ! se dit åt —

!

dit, min sköna!!!

Af roddrarenas sång och deras muntra liud,

Mareks redan at Neptun blir oss en blidkad Gud.

Hvad starcka stämmor hörs! — Hvad många Man-

chioler!*

Hvad klocke-klang och spel? Hvad glimmande gon-

doler?

Hur' skönt slår vågen opp? — Märck i hvart åhre-tag!

Syns böljan helt förgyld och himlen full med dag.
:,:

Manchioli — en berömd sångare.
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Hör! hvad de sjunga gäldt fast bölljoma gä höga!

Nog hör jag folckets sång, men för mitt skumma öga

De intet mera syns.

CHORUS

pä sluparne

af Båtsmän, Bacchi Soldater och Comm

Uppå vattnets lugna våg,

Mellan mist och dimma,

Rundt kring tackel, block och tåg,

Vij Neptuner stimma.

Fåfängt tro vi stormens hot,

Neij vij hoppa på en fot,

Och om skutan knarckar mot,

Skratta vij och simma.

Om än åskan eldar skyn,

Och i seglen fräser,

Om hon svedde ögnabryn,

Ändå ingen läser.

Bacchi visor sjunga vij,

Men när Döden gått förbi,

Slå vij fullt i glaset i,

Medan böljan gäser.

Kära, hvad förfärar oss,

Blott vij få oss santza.

Orckar Necken med oss slåss,

Sku vij oss förskantza,



Skjutan genom med harpun,

Så han släppa skall basun,

Ja! så fenor, fjäll och duhn

Sku i lufTten dansa.

Hurra Gassar! se ni måhn?

Si den blancka ringen ! !

!

Den som kunde stöta på'n!

Tala om för ingen!

Had' vij bara anckargrund,

Men den klimpen har eij sund,

Fan fari hvad den är rund,

Lätt oss segla kring'en!

Opp i toppen! — opp kamrat!

Ser du Templets spira!

Jo! den glimmar desperat,

Fira, fira, fira — —
Opp på däcket, alla man!

Skrik och knuffas om hvaran,

Bacchus skall oss präija an

Och med krantzen zira.

Gassar! si den raska hvaln,

Hur' han flyr och tumlar,

Ljusblå vattnet i canaln

Blodar han och grumlar;

Hurra, längst i viken in,

Si där dansar en delphin —
Biåsen fleut — knäpp mandolin

Klang, trumslagarn trumlar.



Si trumslagarn hvar han står!

I sitt hvita linne,

Och en mängd af hvirflar slår,

Med en oplyfFt pinne,

Trumman glimmar blanck mot måhn,

När han vandrar till och från,

Bumbumleblumbum — toeke dåhn,

Där är mandom inne. '

Siungom! sjung Neptuni låf,

Gastar! — troll och spöken!!!

Vattu-Nympher i hans håf

Edra sorl föröken

!

Men begråten någon gång

Mowitz lyra, klang och sång,

Sagten Edra yra språng

Och hans graf-vård söken.

Med svart kollt och hvit turban,

I den främsta båten

Gamla Trundman sielf för an

Denna sorge-ståten.

I den urnan! just den här!

Trundman på sitt hufvud bär,

L_dejL„urnan samlad är

Movitz aska — gråten!

Hurra ! hurra ! hurra ! !

!

ULLA WINBLAD.

Prestinnor, stigen opp! och höijen facklorna!

Här frambärs Movitz stofft — här sväfva Bacchi släg

Med svarta sorge-prål i diupa sorge-dräckter,



Prestinnor, maken Er kring lycktorna ät bron,

Och grifven vackten rum.o

MOLLBERG.

Ge rum för Procession ! !

!

Marche! öfver alt — fölg Martis spår -

Marche! hör trumslagarn hur han slår. Trummor.

Stå där du står!

Du Fröijas palt.

Vänster — det diefveln gal i deij !
— sväng — halt!

Stå! rätta Er! Siung Vinets låf ! !

!

Klockorna klämta uti Bacchi håf.

Schtille! — mitt jemne schtig — halt ekenen till heger,

Se schtint ut Akerthal — kå rak i lifet Kroeker,

Qvickt kasta foten Broms! — unt Ahlqvist her

tu — tå!!

Vrid hufvu fan i våld till venster — sagt

ich — schtåå ! !

!

Marchiren! ! ! allons - - marche — -

Marche! höger om — fäll spjut och lantz!

Marche! hör trumslagarn slår till dans. Trummor.

Si hvad glantz!

Hvad stolt palais?

Ögat till vänster! — Ä det vänster dä?

Uff! du ditt fä — ditt dumma skråf!

Höger omvänder Er! - - siung Bacchi låf!!!

For tusent tiefvel!

Jach har so commandirt in Magdteburg undt Refvel



In Potsdam unt Berlin — bay Verbeliner Thor

Bay Anklam unt Temin, bey fan unt seine mor,

Bay Kayser Leopold — hab ich nach usum belli,

Zwey Generals gekriekt, der Hendell unt Corelli.

Ein mahl in Paderborn! (— her! hvile so pä hahn,)

Her! —- heren sie ja nichts? — da schtrefte Tartar-

Chan
Mitt seinen bumbelibum, mitt rachern unt hanreyen,

Mitt paucken unt cimbaln, mitt pipern unt schalmeyen,

Ich nahm ihm mitt gewalt, ich sagt ihm meine charge.

Naa holt mich den Cucu !
— ein solchen lumpen

marche

Niemahls hab ich gesehen!!! —o

CHORUS.

Lätt Processionen skrida!

MOLLBERG.

Marchiren !
— allons marche !

— Trumslager, schtä

pä sida!

Schlä pä sin trumme! schlää!!! —

Marche! trampa jemt! si opp — si opp!!!

Marche — ! hör trumslagarn för vär tropp! Trummor.

Sicken kropp!

Liksom af vax.

Hand pä bantleret — ! Rak i ryggen Lax!

Rätta Er! marche.' sjung Bacchi låf,

Portarna öpnas i hans glada häf.

Halt! schtille, tär du stär!

Her thet vertemte pack! — sie hurren noch encore.
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CHORUS.

Hurra! — Hurra! — Hurra! —
MOLLBERG.

Sie hurren, die matrosen!

Piano! warten Sie! — Viehlleickt sie sind franzosen?

Gott schtraf mir Åkerlund — geschwindt — mach —
heger schweng —

Holt mich der Cucu — tja — vyr wahr — em
Parisien.

Sie! wie er schwingt sein hut — undt gaper mit

sin tänder,

Muss sein ein inglisch dogg? — tu hund — nain

sis Holländer.

Hou dou ]ou dou, canaille! — nun komt die Procession.

Marche! Ett — tu — tri — ! jemt, jämt,— jämt,

Marche! — hör trumslagarn trumman stämt! Trummor.

Jämt — utan skämt

Så van ekas dask,

Tittar du hit! — så drar jag deij, din mask!

Stå bataljon! — — tag ståten mot,

Öpna nu lederna — musquet för fot! —
CHORUS.

Hurra! — Hurra! — Lef Bacchus, vår

Patron!

EN PRESTINNA.

Prestinnor! — Hvad allarm, jag tror jag flygten tager,

Hvad är det denna flock på sina skuldror drager?

Där bortnas där ni se hvar Mollberg går i krok,

Ach det är basvioln — förlåt mig! sicken tok! —

Hurra! —
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ULLA W [N BL AD.

Ach himmel!!! si den narrn! hvad han har balt at

gjöra!

Med hatten pä en sne, och pennan bakom öhra,

I all sin krigs-gestalt, så liknar han i grund

En Tysker stekter gris med äple uti mund

;

Kan någon säga mig hvartill det pratet gagnar?

Men Gudar, hvad tumult? — hvad bårar, skräp

och vagnar?

Si hur' de luta sig ur sina korgar ut,

Bland strömmar utaf folck som ökas hvar minut,

vTDen skönaste Vestal i våhrens lätta kläder,

Hon hvifftar med sitt flor och vinckar med sin fjäder,

Den trumpna Philosoph med skin-rem i sin käpp

Slår handen på sitt stop, när Båtsman ropar släpp.

Alt skönt vid facklans brand i Hymens armar kysses,

Orphée sin Euridice och Penelopp Ulysses. —
Ett ståndigt hurra hörs — patrouller och wärda! —
Ja! från hvar enda mast hörs idliga hurra!

I hvart ett enda tåg som myror tätt de kräla,

Med flaskor opp och ner at kyssas, slåss och gräla;

Den där med bruna kjoln med hvita bälte kring,

Si hur' på vimpelns spetz han konstigt slår en ring.

Med benena i korss och glaset högt i handen,

Hvar gång han hurrar! — klang — så svara di vid

stranden;

Mot skymningen af måhn på toppen af en mast,

En rolig skugga syns — en öfvergifven gast. —
Än som en liungeld qvickt han ränner opp i toppen,

Än dyker han i qvaf och kihlar ner med kroppen,

Men bäst han intet syns — si dit åt — ! si min vän,

Så är han som en blixt på toppen oppigen.
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Märck där! som ur ett moln en naken kämpe strimmar,

Uti hvars mörcka hand den blancka bägarn glimmar,

Märck om man skönja vill, när måhnan bläncker opp,

Syns kärlet blomsterkrönt och ranckor kring hans kropp

;

Hvad maijestätlig syn kring nattens svarta täcken,

Vid stranden hurra hörs och till den minsta näcken

I opplopp och i storm alt hvimlar af och till,

Alt hvad den ena gjör, den andra härma vill;

I dörrarna vid strand där drufvorna di prässa,

Stär hvar en Krögar-Far med stopet på sin hjässa,

Knapt Bacchi skyltar syns för hufvuden af folck,

Som stapplas opp mot skyn, — där blottar en sin dolck,

En sträcker ut sin arm och effter honom hundra,

At vin-pocalen nå och den i botten plundra;

Förvillad blir min syn, hvarthän jag ser och går,

I lufft,
—

- på haf och land alt i en gjäsning står.

Prestinnor! Acktom oss!!! — Kom dragom oss tillbaka,

De yra hingstar slå, de fylda vagnar braka,

Och Bacchi kuskar stolt på sina tunnor syns,

Som glada förebåd at snart vår fäst begyns;

Lätt oss då följas åt — eij skilljas från hvarandra,

Välan! Höij facklorna! !

-—
! Musiquen

börjar —
MOLLBERG.

— vandra.

CHORUS.

Soldaterne; Kcipittel-kuskarua.

Manskap, gif ackt!

Stå! rätta er! — siung!

Låfsjungom vår Bacchus! och marchera i täckt!



Marchen blir tung.

Men knekten är ung,

Och flaskan i bälte värckar courage.

Si vårt bagage

Rullar i prackt

Med röda kärror som gnissla tungt i nafven;

Ser ni? Hva ba?

Öhltunnorna?

Ser ni den fastagen ifrän Mallaga?

Ja!!!

Ja! ja! ja!

Vi se den fastagen ifrån Mallaga,

Ja.

SafFten är skön,

Ge folcket sin lön,

Och lätt oss få plundra öhltunnorna!

Här sitta vij, törsta ihjäl;

Bättre med Movitz at ligga full i grafven,

Än som en träl

Släpa och dra.

Klang! i kärlen skvalpar cumin -—
- hurra! hurra!

ULLA WINBLAD.

Hvad kosteliga spel —- trianglar och bason!

Men ach! hvad skaror folck, med slagsmål, hot och

tvång,

Si den på tunnan där — med blommorna i hatten,

Var viss på, i hans kärl eij skvalpar bara vatten,

Det på hans näsa syns så bjärt och ponceau-röd,

Och på hans trinda buk at han är Bacchi stöd;

Si hur' hans bruna hingst vill betzel-tygen tugga,

Och under måhnans^ skymt opeldas af sin skugga;
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Märck! på dess krökta hals, livad hög och yfvigmahn,

Och hur' dess fot i dans afmäter hela plan;

Än den med hvita fåln? — den bör ju eij förgätas,

Si kring hans höga skärm, hvad liusblå tofFsar flätas,

Märck! hur' i sagta traf han gungar på sitt sprund,

Och under en blå casque småskrattar frisk och sund,

Si! — hur' de skyldra stolt! — när han men ingen

annan,

För vagten bugar sig med handen mitt för pannan;

Prestinna ser du den? — men lätt oss maka oss!

Nu skriker Mollberg till!!! hvad facklor, ljus

och bloss?

MOLLBERG.

Sväng manskap — högre opp! — s
J
ung kuskar! —
håll discanten!

Prestinnor, stigen främst! - - Kör på méd provianten,

Marche! opp till Templet! -— marche!!

EN K%SK.

Hurra! se min fåla!

Hur' dess seldohn pråla,

Hurra! si på den hingsten!

Hur' han gnäggar och frustar,

Och sin framfot kastar opp.

Hör! hur' fräckt han pustar,

I sin brunst och lustar,

Och står färdig till ett språng i galopp.

Si hans ögon hur de. blixtra hämd,

Hur' han darrar, fängslad, yr och skrämd,

Vid facklans klara brand.
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CHORUS.

Granne, tag! ditt glas i hand,

Och blif min Bror i detta land;

Är du da min Bror? af alla dina kraffter?

Klappa på ditt kärl!!! Hvad svarar du? — Jo!!!

Ja! jag är din Bror! — i dessa söta saffter

Sku vi fästa ed och tro.

MOLLBERG.

Halt stilla Procession !

Si ^«fi^r fullt språng från Templet öfver bron,

Hvad han har brottom, ack !
— hör hur' han sig

beklagar!

Håll, kypar Ede, Kall!!!

f - ^ ^ \ ~.:'b - '

-

JENSEN.

I alla mina dagar,

Jag aldrig fällt en tår och skalat så befängt:

Nyss porten öpnad är som Bacchi gårdar stängt,

Och Trundman redan syns med sorgeflor och kraga

\
På Templets trappa stå och Procession mottaga,

• Klädd i sin svarta kolt, prydd med en hvit turban,

Med kjortel utaf boij och tofflor af safian;

I
Sitt bloss han allaren med flor och frantzar zirat,

Och kring om urnans brädd helt hvita linnen virat,

:
All Chorets ungdom syns i gröna råckar gå,

JM ed svarta giördlar kring och hvita hattar på;

En flock af Bacchi barn med flaggor och cantiner,

En del Prestinnor små med sång och mandoliner

Kringströfva hit och dit — de knäppa och de slå,

De sjunga Bacchi låf och hoppa på en tå.

2. — Bacchi Tempel.
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Vid lampors dunckla sken på nedertyngda snören

Syns hieltar ragla kull — och Avall Commendeuren,

Af sorg vid Movitz död framstupa i sin flod,

Hans flaska ligger knäkt och näsan full med blod;

På trappan Commendeurn förutan pung och påsar,

Med ögonen ihop han svettas och han flåsar,

Förgäfves Trundmans rop kan väcka honom mer,

Han ropar: Pomerantz! — men Avall bara ler.

Nu är mig anbefallt som Templets brygder vårdar,

Det skola dessa kärl i dessa yttra gårdar

Afvältras hvar för sig, alt effter sin liqueur.

Så stige hvar och en! - - J Bacchi kuskar! - ~ hör,

Stig hvar en af sitt kärl ! !

!

HERHOLDERNA.

Kyparen Ede, Stads-Advocaten Herman.

HERMAN.

Vänd fålen och kör unnan,

Vrid hjulet mer ikring och hiälp mig vältra tunnan!

Courage, friska tag, blif modig, diärf och stolt,

Oppvickla din moustage, knäpp opp din våta kolt!

Hvad du ser tapper ut! när du till hämd ophettas,

Och med ditt stop i hand vid sprundet står och

svettas,

Men krön med denna qvist! - stå intet blyg och

sehn —
Krön sprundet med en qvist af denna blå cyren!

Ryck tappen ur ditt kärl! — Lys hit med facklan Ede!

Sjung polskor för ditt ök! Kom brottas i din vrede,

Hvad du sjöng stolt nu nyss uppå ditt krönta sprund,

Kom vältra af ditt kärl och tag en tår i mund!
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Se stint ut! där du rår, och i din rustning prålar,

Med bruna stöfvel-skafft och randiga knäskålar,

Hvad nummer har ditt kärl? Kpr kärran fram, lätt se!

EN KUSK.

Rosolis N? i. Vespedro numra 3.

HERMAN.
Än den med bruna fåln, den där som står och dricker,

Du krympling! halta fram och sväng dig glad och

qvicker,

Kör fram! -— lyfft kärlet opp! — hvad bokstaf har du?

EN KUSK.
X.

HERMAN.
Hvad nummer och hvad sort?

EN KUSK.

Hamburger nummer 6.

HERMAN.
Men hvad ditt ök är stolt, hör hur det gnäggar bara,

Hör! mot dess fräna skrän hur' bygdens hingstar svara,

Hvad bokstaf på ditt sprund? hvad sort har du

beredt? —
EN KUSK.

P Pomerantz essence — Söt cummin N? 1.

HERMAN.
Men hålt! Trompeten hörs, de Templets portar röra.

Si Triindman på altan! bli tysta! - - lätt oss höra!

TRUNDMAN,
'

pä altan,

omgifven af facklor, med en oplyftad urna.



CHORUS.

Skåden hit! — märck och mins!

Movitz mer eij fins,

Mitt ömma öga gråter.

Ren hans mull samlad är

I den urnan här,

Jag Er opiater.

Siung med mig Bacchi låf!

Såfve Movitz, såf!

Såfve han gömd och glömd,

Smädad och berömd.

Nämn hans glada namn nu åter,

Skåden hit! — märck! och mins!

Movitz mer eij fins,

Mitt öga gråter.

TRUNDMAN.

Hvad må jag eij gråta

Min bror och bestört,

För ögonen våta

Nu hålla mitt skjört?

Templet jag åter

Sorgsen oplåter,

Hvad skall jag gjöra? — jag gråter.

Hvad skall jag gjöra?

Templet förstöra?

Ja! jag skall hänga meij sielf.

Dock neij ! du flod ! du klara elf

!

Lätt i ditt sköte min hamn sig få dölja

Öpna din böllja,

Lätt mig få följa

Med dina forssar och dö!



== 2 I

Men ach! ack hvad skall jag gjöra

På denna så sorgliga ö? :||:

Hvad olust! sömn och gråt i detta Floras håf!

Opp Avall, fölg med oss! — opp ligg eij där och såf!

Opp! ligg eij där och pip liksom en turturdufva,

Märck från den gyldne skyn in till den gröna tufva

Vid morgonrådnans rand hvad gryning och behag,

Som omger dig och mig — res opp dig, säger jag.

Och som jag har så bålt i Templet at bestyra,

Så spring i tornet opp och tuta klockan fyra;

Pukslagarn, du och han, snart bringa kan i gång

Den stora klockans ljud — men ligg eij där så lång,

Opp! ligg eij där och lyss och dina strumpor valeka,

Opp! känn hvad kostlig luckt vid västanvädrets

svalcka,

Hvart träd sitt rökvärck bar åt Flora högt i skyn,

Hvar fisk i lek och stimm försilfrar vattubryn,

Med purpurröda ben de hvita tranor hoppa,

Sig skåftals par om par i Templets floder doppa,

Den dufna kråkan yfs, — pappgoijan gul och grön,

I höga cederns topp sig ruggar fräck och skön.

Inunder några blad som daggens pärlor färjat

En röstjärt tittar fram, sen han sitt råg-korn bärjat;

Hvad är hans sång eij fri? — Hör Avall — här

i lund!

Men neij, han snarckar godt och bara drar på mund.

Kring kullar, spång och tjärr, på bergens spets och

skiffer

Drifs. Templets hjordar fram af fogdar och calipher,

Hör! — Hören, Bacchi Barn! vallhjonens glada skrål,

Vid solens första blick och fästets röda prål.
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Betracktom öfver alt hvad mycke folck och gäster,

Alt Bacchi Ridderskap, Prestinnor, barn och Präster,

En mängd af lass och klöf som tåga om hvaran,

Till offer-porten in med blomsterkrönta spann.

Hör! Bacchi kuskars sorl som gränsle stå på sprundet,

Hör! hur' de sjunga jämt och enigt i förbundet!

Opp Avall! si på meij ! ! !
— si hvad jag har och välg!

En tumlare canél, — vespedro en boutelje.

Men Bacchi Söner J — stig någon fram af Eder!

Tag denna urnan mot och ställen henne neder,

Mig ägnar nu med våld at väcka Avall — hör!
' Som älsta Commendeurn du urnan bära bör.

Neij fåfängt, såf i frid, tids nog ditt öga vaknar,

Tids nog ser du det stofft hvars eld och drifft jag

saknar;

Vår Movitz fins eij mer! — ach! at du intet hör,

Ach vakna till min tröst och titta opp, Seigneur!

Hvad tiden löper fort? åt dig hon knapt sig dela,

I fjol stog du på knä på denna parck och spela,

Din mine var frisk - - din mund så röd som en pion,

Och ditt humeur jag mins båd gaf och tog raison,

Dig Movitz menar jag. — Ja! jag slår vad och gråter,

At tag meij den och den din make kommer åter;

Tag hit hans griffte-kärl ! !

!

Hvad må jag eij gråta

Min bror och bestört,

För ögonen våta

Nu hålla mitt skjört?

Templet jag åter

Sorgsen oplåter,

Hvad skall jag giöra? — jag gråter.
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Hvad skall jag gjöra?

Templet förstöra?

Ja! jag skall hänga meij sielf.

Dock neij ! du flod! du klara elf!

Lätt i ditt sköte min hamn sig få dölja!

Öpna din böllja,

Lätt mig få följa

Med dina forssar och dö!

Men ach! ack hvad skall jag gjöra

På denna så sorgliga ö? :||:

Farväl du glada bygd,

Där jag din lyra hört i dessa lindars skygd;

För hvar gång som du satt i denna labyrinthen

Med tummen på din bas och fingret krökt på qvinten,

Och som mitt hierta mins intill den stund jag dör,

Hur' skönt med drill på drill du sjöng Brillante fleur.

Men ach! din mund är tyst, förvissnad är den handen,

Som med så glada ljud förkiuste denna stranden,
A

Jag knapt den grottan ser — där du min Pythias,

Beundrad för din konst sielf stiffta din Parnass,

Där du! — ach tillåt mig att några tårar gjuta —
Där du så offta stämt din oboe och luta,

Just denna lyran,! — den — som Avall kastat här,

Som gjordt så mången gång Olympen i dig kär;

Men himmel! Han är död, hvad hielper mig

orera,

Gråt intet, Bacchi Barn!!! - - hålt opp at gråta mera.

Du där — ! stå eij och sup med ögonen ihop,

Och ur din våta glugg fäll tårar i mitt stop —
Ja! när han slöt sin sång, så var det så at tala,

Som svalans flygt till bo bebådar nattens dvala,
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Som lammets bråk i byn vid mähnans bleka rand

Betyder lammens lust at somna effter hand.

Men Movitz fins eij mer, jag fåfängt ödet bannar,

Mitt öga gråta vill så ofFta foten stannar;

Välan! — Kom lätt oss gå! — opp Avall, fölg

med mig!

Till grottan ner i daln, neij Barn! — han ändrar sig,

Kom jag vill visa Er! — Kom fölg mig eller huru?

Där sen J Movitz bänck, grönmålad och af furu,

Där står hans körsbärs-träd af daggens droppar hvitt,

. Till skygd mot kägelbahn där han slog bom och

qvitt,

Där stälde han sitt stop och trifdes öfvermåttan;

Men skåden längre fram den gräsbevuxna grottan,

I denna grottan alt — alt ökar mina qval,

De röda snäckors prål, de hvita musselskahl;

Kring grottan Eol än i .blad och blommor^ hyiner,

Alt darrar vid hans röst, cyrener och jasminer,

Marek denna ekens stamm, än värmd af ^ämma sol,

Bär eij den kronan mer så vördig som i fjohl,

Och dessa åkerfällt med gyldne ax betäckte,

Lsin_ förvandlings lag påminner oss vårt slägte;

De blad, just dessa blad som gulna kring min fot,

Afbildar mig min mine när Döden tar mig mot;

Se dit åt, mina Barn! förbi de höga ekar, —
Längst in i skogens hvalf — dit in åt! — dit jag

pekar,

Säg! sen J något träd, en krönt och vördig stamm,

Hvarss rikt beprydda löf ur dimman skymtar fram,

Tro'n för'n dess röda bäär härnäst bofincken

låckar,

At kanske på min mull man pimpenella plåckar;
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Så ar vårt inte stält på denna lilla boll:

En Mogolls elephant med Käijsarns parasoll,

En Stor-Vizier insvept i sielfva Mahomeds fana,

Som Movitz halcka måst på tidens glatta bana;

Kring alt hvad ögat ser, i all naturens glantz,

Står Döden tyst på lur som spelman till en dans:

Den sämsta snöpings lif, den skönsta sultaninna,

Alt måste flux om bord med Carons rodd försvinna;

Den Movitz som vij mist, måst sträcka sina knän,

I samma svarta sump som César och Eugene

Men ach, hvad vattenspehl — ! som ned i droppar

faller,

Försilfradt i sitt skum bland perlor och coraller,

Som med en kylig flägt i gyldne vasar sprids,

Och genom nya rör till nya hvirflar vrids;

De älsta Bacchi män, som trotzat tid och laster,

Med nakna hufvuden och krantzar af albaster

Har Konstens ömhet hit till verldens undran stält:

En Noak krönt bland dem syns naken i sitt tält,

En Lott med öppen mund och ögonen tillhopa,

Så liflig med sitt kärl tycks skördemännen ropa;

En Tantalus helt vild, långhalsig, blind och guhl,
\

|

I raseri och törst eij når sitt vattenhjul.

De svarta Furiers språng som zira gålf och väggar,

De gyldne gips-värck, alt — alt, alt min siäl oppäggar:

Till klagan, sorg och nöd all ting beveker mig,

Må urnan krossad bli och Trundman dö med dig,

Må denna nodens sorl som rinner mig så nära,

Frammulra i sin fart helt tyst Neptuni ähra,

Men måtte detta stofft, just denna usla jag,

I hafvets bottnar strös vid Jophurs dunderslag!
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Gu tår! J Bacchi folck! min siäl förtvinad brinner,

Jag önskar detta blod som kring mitt hierta rinner,

Af crocodillers gap längst neder i Tartarn,

At det upslukat blef — så ängslig är jag Barn.

Ach Vänskag. hvad du är! — jag tror i Bacchi rike,

Du Karlek nämnas bör, de Gudar äro like,

Den ena kogern för med söttma^öcn med sorg,

Med söta^ drufvor fyld den andra bär sin korg. —
Ach, skall min skröplighet sin morgon se allena?

Hvi får mitt stofft med hans ännu eij sig förena,

I samma kärl bli gömdt inunder Bacchi trohn? —
Men Movitz fäst begyns! — där nalckas Procession!!!

Alt Bacchi manskap svängs plutons-vis mot hvarandra,

Innom hvars slutna kretz de krönta hjältar vandra,

Och åter fram-för dem en mängd af spelmän gå,

Som under fleuters sorl på gyldne pukor slå.

Men skåden! — Himmel, ach! — Hvad skönt —
hvad ömt! jag bäfvar,

Märck effter spelets tropp, Prestinnan Ulla sväfvar

Med svart utslagit hår och gullgult damasksläp

;

Betrackta hennes glantz mot allt det mörcka skräp

Af krumpna, lutande, blixtfulla Commendeurer, — -

Märck! hur' sin lilla fot hon eifter tacten förer,

Si hennes toffelblad brodderat guld i grönt,

Hur' vid hvart steg hon tar, det strålar högt och skönt.

Af sielfsvåld och på skämt hon sina ögon hvälfver,

Dess ögon gnistra eld och hennes inre skälfver;

Hvad fräckhet i hvar mine? Hvad Spansk och

Göthisk blod,

Som svallar kring dess bröst, fast hon är värcklig god.

Kom, mina kära Barn!!! — vij äro dem så nära,

Tänd facklorna och kom — !!! Soldaterna de svära;
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Hvad stormen ökar sig med slagsmål, trug och hot!

Opp, låtom oss nu gå, och taga dem emot.

TRUNDMAN MED CHORET.

Siung, mina Söner alla tålf,

Sjung efter meij ! si på kärlet jag förer,

Lyfft på carpusen, l

Flägta med liusen,

Höijen opp krusen, Commendeurer!

Stänck persico kring Templets gålf,

Stänck rathaphia!

Sjung vår litania!

Noak, Maria,

David, Uria,

Eij denna urnan dem tillhörer,

Rent i botten,

Lyfft på callotten,

Drickom i botten,

Sätt uppå callotten!

Si på meij ! si hvad jag bär!

Fallen neder, jag besvär!

I den urnan, just den här!

Movitz aska samlad är. :||:

ULLA WINBLAD.

Prestinnor, bugen Er med gråt och sorge-qväden

För Tnmdman där han går bakom de mörcka träden;

Mot dagens röda skymt och ljusens bläcka sken,

Hans skugga sväfvar fram så lutad i aléen,

De qvafda vindars sus som ljumt och kyligt flägta,

Gjör sömnen mig så söt, at ögat vill försmägta,
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Knapt mina ögon se den gubben i sin nit,

Långt mindre Templets spetz som borde synas hit.

Men Ödet och vårt kall i stillhet må vi lyda,

Med muntra ljud och spel at Vinets dyrckan tyda;

Ach! Systrar! slumren eij ! lätt sömnens andar fly!

Snart Bacchi eldar tänds vid dagens öpna sky,

Snart Presterna med bloss mot Altaret sig stöda

Och innom gallret snart skall offer-bloden flöda;

Rom! — Tnmdman vinkar oss — Ach kommen
pmt och gladt ! !

!

Nu ropar Canclern: Marche! — och lyfftar på sin hatt!

Betäcken Edra bröst — vår skönhet må vij dölja!

Opp! — oss är anbefallt näst effter Tnmdman följa, —
Trompetens skära ljud ger klang i skog och marek,

Med andackt följen mig och Templets Patriark ! !

!

ULLA WINBLAD MED PRE STINNORNE.
CHOR.

Siungom Systrar! Fröijas ähra,

Fast vi Bacchi rökvärck bära,

Fröijas ähra
:||:

Våra fria bröst begära. Fin.

Vij bekänna hennes lähra,

Och Gudinnans lag besvära. Da capo.

Håll Systrar med Er sång — Här stötes i trompeten. —
fTrompeterJ

Sielf Canclern äskar ljud framför all menigheten.

CANCLERN.

Du Bacchi Corporal och Ordens-Granadeur'n

!

Jag anbefaller dig som Marskalk af liqueur'n,

Gjör rum för Procession!



CHOR
AF PRESTINNORNE.

Under facklans sken och låga,

Vij till Bacchi gårdar tåga,

Men vi våga :||:

Klandra Dödens pihl och båga.
,

Fin.

Spör oss någon om vår plåga,

Blir det svaret på hans fråga. Da capo.

MOLLBERG.

Nun wolln wier salutiren.

Schildre!!! — påå axel!!! - - Schtill!!! —

CANCLERN PLANBERG

med Ordens-caraphin

och

Ordens-basviöln.

Nu är jag just von Bieren!

Så at i all den glantz jag sväfvar som Préstaf

Rnapt handen orckar opp at lyffta hatten af.

Tréshumble serviteur! — tack vackert för besväret!

Märck! — Bacchi Ridderskap! — när Mollberg rör

geväret,

Så må vij buga oss och klinga med hvaran,

OplyfFtom caraphin!!! — Si nu! — nu skyldra han.

Det var ett tempo det! — så kunna nacken vrida,

Och med en afvig hand dra klingan ur sin skida,

Och när den stickes in, stå raker som en stör.

Tack, tack! — Bror Mollberg/ tack! — Tréshumble

serviteur!
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Gån Commendeurer tyst! — och lätt oss alla nicka, ]]

Tack Mollberg! — tusen tack! — tack, tack! din i

skål vij dricka,
i

Men J med bas-violn — ! J raska Bröder! — märck!
j

För all ting tumlen eij med Ordens spele-värck.

J kommen väl ihåg, hvems hand rördt detta skråfvet,
|

Knapt sådan Meckel fins i Meklenburgska håfvet,

Gån sagta, jemt och tyst — jag säger än en gång:|

Hans like aldrig ges på harpa och basson.

Han trotza i sin tid Soprano* i Neapel,

Betzzozi* i Turin och mången ann constapel.

Nu sträfvar han eij mer mot lyckans nåd och slump,)

Hans blod så brunt och kallt som denna bruna klump.

I

Nei], aldrig lär han mer stå vid violn och jucka,

Och stampa tackten stolt vid Anna Lisas lucka;

Förgäfves Movitz hand, när dagens sken begyns,

Den jernbeslagna pigg som på violen syns,

I mareken stöter mer - - och tätt vid luckan nära

Mer börjar på dulcian Vak opp min siäl, g i fl;

ähra

;

Ja! stige den då fram i krog-döms ränn och löp,

Som spelar vid en sup så bålt på yppe köp.

Neij, ovän aldrig där hans klufna läpp mer sårar;
!

Vid allt det smörg han fått jag brista må i tårar J :

Jag vet väl Dödens magt, men det är intet skäl,

At en som nyss fått stryk, på köpet slå ihjäl.

Gu tår! Kamrater! — Klang! - - det gjör oss likaj
I

mycke,

Den verlden hata plär, är bäst i änglars tycke.

Håll! hundsvott, i violn — Du Öhman fodermask

Hvad ligger du i kull? — var munter Bror, och rasl

* Mucici.

1
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Ja! du — du tömma vill fem stop och intet yra,

O Gudar! — Hvilken gäck! — Han är placat af

fyra,

Sup ur din sista hälfft, — ryck in uti ditt led,

Sätt flaskan tätt till mund och hatten pä en sned! —

-

Hielp till J Bacchi Barn! sänck edra skuldror mera,

Håll tacten jemt som jag! — slå benen opp! —
marchera

!

Hielp Commendeurerna, som flåsa om hvaran,

At livar en tar sin skruf! — men sjungom alla man!

J bören sjunga ömt, ren mina läppar snyfTta

Vid åsyn af det kärl som Tnmdmcm nu oplyfFta;

Siung effter honom Barn, ophöijen hand och

mund,

Ty Bacchi fäst begyns just nu på denna stund,

Förenom våra ljud med all den stolta skara,

Som vandrar framför oss, at Movitz stofft bevara.

f
C H O R

af

Dem som bära bas-violen.

Du Vinets Gud! vår dyrckan tag!

. In i ditt Tempel vij träda i dag,

Stora och små

Gråt-ögda gå,

a

Ömt vid ditt Altar för bröstet sig slå.
:|

Movitz, din tjänare kastat sitt stop

Med locket hop.

{
\

Siung, siung allihop!

:j{
Med locket hop

Han kastat sitt stop;
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Krantzen är vissnad, alt, alt är nu alt,

Glaset utrunnit och ..blodetJidLtJkallt.

Fåfängt hans röst,

Sommar och höst

Klingar kring backar, i dälder och skog;

Neij det är fåfängt, det veta vij nog,

Movitz, din like Apollo eij sedt, :||:

T. din knäppning alt för ett,

På din harpa, s|:

Som från Olympen dig Gudarna gett. :||:

PLANBERG, C AN Cl.ER N.

OplyfFten edra krus! med famntag åt hvaran!

Nu öpnas Templets port, — men hvem är denna

man?

Som kanske Cyperns Gud vid denna fäst förblindat,

Som naken öfveralt sin krantz kring medjan lindat,

Som mot sitt svulna bröst, med ögonen ihop,

Vår Movitz lyra spändt, — förstockad vid vårt rop.

Opp, opp — opp Avall — opp — ach! än förmår du|

såfva,
I

Opp, fatta i ditt spel, — med oss dig hemförlåfvaj
j

Till Templets helgedom. — Men säg mig hvad han!

tror?

Hör på hans vilda sång!!! — —

1AVALL vid Tempel-dörren.

Tom är min flaska! tunnan utrunnen,

Guld i min ficka var aldrig uti,

Knapt den trås-ändan ännu är spunnen,

fullt till det blaggarn min skiorta skall bli.
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Och till en jacka prydd med snören,

Väfd utaf vallmar, — lagom stor,

Fan ta! som tror att kläds-fabriqueuren,

Ännu hint födas och krupit ur mor.

Jag heter Avall, Bror! —

Tom är min värckstad! Knapt fins där värcke,

Rnapt till en pinne at slä i en klack,

Aldrig en stöfvel, — intet ett märcke,

Aldrig en sula, — neij ingen — stor tack.

Afklädda väggar, — små och låga,

Nedrutna gålf med bäck och talg:

Men ändå klang! — mitt stop i full råga

Fräser af finckel och glödgar mitt svalg.

Af sorg vid Movitz död, jag blandat tålf liqueurer,

Och sufvit här två dygn.

Här ned vid tröskeln på denna trappa,

Stäld till en skyldtvackt jag legat och stått,

Mig är befallt för folcket som klappa,

Öpna Templet och önska dem godt.

Men mina Barn, af sorg jag somna,

När jag min Movitz urna såg.

Träden då in! !
— välkomna! välkomna!

Bacchus oppelde vår blod och vår håg!!!

PLANBERG, CANCLERN.

Träd in J Commendeurer!
I ordning par om par.

3. — Racclii Temf>el.
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Å V ALL.

Ach om jag kunde stå!

Och såg en enda skymt af dem som kring mig gå!

Helt säkert detta folck skall Bacchi prässar klämma,

Vid Ullas söta sorl och Trmidmaus grofva stämma;

Ach lämna mig en blick! — skänck Bacchus blott

din skymt,

Gjör eij min sorg så djup och ödet eij så grymt!

O! Gudar!!! — ja! jag ser! — men ach! jag

alting saknar,

Jag utan vänner är, och utan glas jag vaknar,

Min oro ökas mer i denna mörcka, vik,

Af dessa Nymphers sång och dessa Gastars skrik.

Flyn från min kurbits bort, J slemma Niniviter!

Er glantz är torna kärl, Ert lyckhjul fullt med niter,

Gån bort! — lätt Döden hår förvandla min person;

Men hurra, Trundnian hörs, och där går Procession!

Si Canclern med sin hatt hur' juhlbent han sig

svingar,

När Mollberg gjör honeur, och hela spelet klingar,

Korss hvad hans skugga bräns. — jag svär (och det

är godt)

Så blixt placat jag är, han ändå dubbelt fått,

Och du! — du Mollberg! Bror! med pipskägg och

moustager,

Du ser mig ut Kamrat, som du har tömt fastager,

Hvad du tar tappra steg i denna krigs-mundurn;

Hör! hur' han svär, så fan far både in och ur'n.
. iMen himmel, si di där som hosta och gå luta,

Som Ordens-basvioln i steg för steg framskjuta,

Märck! hur' det skråfvet jämt det vinglar af och an]

Liksom en båt i storm den ingen styra kan.

1



Knapt skönjer ögat mer af Brödrens våta möda,

Än blott en horitzont af näsor idel röda;

Men hvem är den därnäst, som Movitz lunta bär,

För hvilcken Mollberg sprang och ropade — Gevär!!!

* :j: :i:

Ach krumpna Gubbe, ach! som orckar drufvan prässa,

M ed glädien i din mund, bekymren på din hjässa,

Ditt armod gläntzer fram på dina silfverhår,

Knapt tiden unnar dig ett värcke till din bår.

Ach! är det värcklig du? Wolfdauer, du den raska,

Nå som du ser mig hår, så räck min mund din flaska,

Min hand utsträckt till skyn tillhakas önskar dig

Ett maijregn utaf öhl i dessa torra stig.

Gå, gå! uti ditt kall på denna sorgedagen, — —
Där kommer åter en med näsan sönderslagen,

Hvem är den Bacchi man? så kärlig som ett

lamm,

Korss hur han flåsar vört och svettas rök och damm!
Hör! hur' han rasar fram! af bara sorg och sveda,

Re'n börjar Dödens köld sig i hans blod utbreda,

Som tigern är han snabb, vild som en leopard;

Men Mollberg bugar sig med flor och grön coquarde,

Alt folcket bugar sig vid spelets klang och dunder,

Det Parentatorn var, således intet under,

Bevar oss! hur' hans hår det fladdrar gult och fräckt,

Hur knubbig är hans växt med plume och Tysker

dräckt,

Han är det — säkert han som nu sin penna hvässer,

Som skall på Movitz graf i dag strö sorg-cypresser;

Nu öpnas portarna, allt Fröijas hoffolck syns.
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TRUNDMAN
framjör Prestinnorne.

Siungen och gråten,

Templet uplåten!

Si denna ståten!

Hå, hå, hå!

Bleknade stöder,

Brusande floder.

Men ach! vår Broder!

Hå! hå! hå!

Samloms kring vårt Altar tyst och sagta,

Kom Prestinnor, at hans stofTt betrackta,

Kommen at vår Broders ben upvagta,

Medan i krukan ett boss

Ännu fins.

Alt folcket träde fram! alt lefvande härinne,

Träd fram och sjungen högt vår Movitz äreminne

CHOR.

Hvem är som eij vår Movitz mins?

Fast än hans skugga mer eij fins,

Fast än hans harpa tystnat har,

f Är klangen än i skogen qvar.

Än Floras fogla-skara

Hans glada namn förklara,

f Än jägarn vid sin snara

Skall med sitt valthorn svara,

Hur' ibland Orphei Söner,

Af Bacchus krönt så sköner,

Eij Movitz like -fins.
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TRUNDMAN.

Prästinna, tänd din eld! — J Nympher! Templets

prål

!

Med dubbel skönhets glantz i Dödens gjöromål!!!

Utgjuten eder gråt! — Men hör, Pukslagarn larmar

(Pukor.)

Med pinnen hvälfd i skyn och sillfversmidda armar:

En prägtig hvirfvel hörs i små och dubbla slag

Som bådar något stort och något nytt behag.

Med händerna i korss och pinnarna i vädret,

f

Går klangen opp i skyn och åter ner på lädret;

Hvad han ser munter ut den Pukarn! och så glatt

Med liten svart moustage och galonerad hatt.

Nu slår han reveillon! bevar oss, hur han larmar!

(Pukor.)

Flyg! — flygen alla fram med vidt utslagna armar,

Mottagen denna man, det Parentatorn är,

Den sorgsna Rensen! ja! — som nu vår gråt begär.

Si huru vild han flyr och gnisslar mellan tänder,

Han vinögd ler åt skyn och knyter sina händer,

Liksom en leopard han grinar mörck och fuhl,

Hans anlet skifftar färg, hans hy är svafvelguhl,

i

Nu gråter han — ja ja! eij just hvar dag vij

höra

En Movitz födas fram at verldens högtid gjöra.

Omringen Rensen Barn!!! — mottagen Procession,

Si där — si här — si si ! ! !
— si si Parentation

!

PLANBERG.

Du Fröijas täcka flock, som vrider dina händer,

Som nu vid Altaret din fälda fackla tänder,



Som blottad i din barm med dina höga bröst

Till jorden kastar dig, — var tyst, hör gemens röst!!

Pukslagare, slå an!

(Pukor.)

J Spelmän och Railleurer

Alt Bacchi Ridderskap med sina Commendeurer,

All denna menighet, som här i Templet syns,

Nedböijen Edra knän, — Parentation begyns.

Pukslagare, slå an!

(Pukor.)

J raske Köre-Svänner

!

Som sprundat Bacchi kärl — J brygdens Aldermänner

Oppvicklen Edra skiört, - till jorden fallen ned

!

Nu Parentatorn syns, hans upsyn är oss vred.

Och näsan full med blod. — - —
Du Ordens-Granadeuren!

Med allt ditt manskap fall, — fall ned vid Tempel

dören,

Häng mössan på din pik, slå handen för dit

bröst,

Vår Parentator syns, med tystnad hör hans röst!

Pukslagare, slå an!

(Pukor.)

MOLLBERG.

Geschwindt mitt alle leder

Hauu ! ! ! Schiltre me t musquette!

TRUNDMAN.

Alt folcket falle nederj

Prestinnor, bugen Er! vid alla klockors ljud.
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TRUNDMAN. EN PRE 8 T IN NA.

TRUNDMAN,

Buga dig, du sorgsna Qvinna!

Templets Drottning och Prestinna!

Buga dig, du sorgsna Qvinna,

För mig ner!

Bugen Eder Commendeurer!

Alt hvad lif och anda rörer,

Bugen Eder Commendeurer,

Bugen Er!

PR EST INNAN.

Elden flammar, åskan går,

T RUNDM A N.

Ren offerdjuret blodigt står,

Det slaget får

Til döds - - - gu tår!

PRESTINNAN.

Blodet röker ur dess sår,

TRUNDMAN.

Min tunga spår,

At verlden får

En Movitz nu i åhr. Pukor.

Buga dig, du sorgsna Qvinna,

Templets Drottning och Prestinna!

Och den minsta Tjänarinna,

Mareken! hvad som sker.
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JEN SEN.

Hvad diupa sorgeprål omgifva Vinets Gud!!!

TRUNDMAN.
Ödmjuka tjänare.

JENSEN.

Nyss på den helga orten

Jag Movitz skugga såg skenbarligt stå i porten;

Ur Templets lilla dörr i hvalfvet ned åt sjön

En mängd af gastar flög med hiskeliga döhn,

En kuttra som en uf, — en skratta som en kråka,

Kring Movitz hvita hamn som in i hvalfvet tråka,

Mitt hierta i mig klack och gickten flög i rohn,

Cerberus, Templets hund, han nagga mig i skon.

Allt nattens trolleri kring om mitt hufvud rasa,

Auguren med sin käpp satt lutad vid en brasa;

Kring honom mygg och bien de surrade i skyn,

Vid det at ufven tjöt och ugglan gret i byn.

Helt vist, o Ridderskap! — om ingen mig hugsvalar,

Så vet jag näpplig sielf för hvem jag står och talar,

Ty med en blodig läpp och med en tom boutelje,

Vid denna Bacchi thron stå torstig som en älg,

Och med en siäl förskräckt af sielfva Carons dimma,

Hur' kan Capitlets skald en enda rad då rimma?

Förqväfs eij Snillets flägt och rimmens eld i mund,

När stopet ligger stjälpt vid ett utrunnit sprund?

Slå i ett glas champagne! J läckra Nuditeter!

(Pukor.)

Det kallar jag ett vin för Kungar och Poeter. —-
—

Hirr! — Hurra i min siäl — Klang Bacchus —

!

det gjör åt —
Hvar droppa i min blod blir kittlig, yr och k - -
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Men Bacchi Ridderskap, så vidare at tala

Så flög på Templets spetz i strid en sparf och svala,

Jag blunda vid min syn och just när jag hant fram,

Gick månan ned i moln och tornet stog i damm,

Jag kände utom törst en lindrig hufvudyra,

Miu andedrägt blef sval och dunsta ingen syra,

Nog mindes jag min pligt och dagens gj öromål
—

TRUNDMAN.

Pukslagare, slå an! — Herr Parentatorns skål!

(Pukor.)

JENSEN.

Mitt öga fullt med gråt och bägarn med liqueurer,

Prestinnan Ullas skål, J gode Commendeurer

!

(Pukor.)

Men lilla glada Nymph ! som Astrild aldrig skönt,

Hvarföre gråter du? — hvad felas? — får du ondt?

Gäck bort! — Släpp henne fram! Hon börjar redan

hicka,

Snör hennes snörlif opp, vij hennes skål nu dricka,

Må Junos lätta hand oppbädda hennes säng

I Templets gyldne Chor Ja vidare i fläng,

På trappan tätt vid dörr'n som går till Öhl-Capellet,

Märck! gode Bacchi Män! så sant jag står på stället,

Så tycktes mig jag såg en krympling, lik Vulcan,

Med långa bläcka horn och böxor af buldan.

Han kring en klumpig skanck bar kedjor, jern och

länckar.

TRUNDMAN.
Sitt stilla Bacchi Män! — sitt ner på Edra bänckar!
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J ENS EN.

Var guldsmidd öfveralt, med hofvar som en häst,

Med röd charlakans-rock och stierna på sin väst.

Hans ögon fräste eld, hans kinder voro gula,

Han kräkehufvud bar med öhron som en muhla,

Han ropa mig i namn, Hör Rensen! sad' han!

— Bror!

Kom fölg med mig, min Son, pä bröllop hos min

mor.

Där får du Movitz se — så grann med röd skallmeija,

Stå gräntzle på en so och siunga Pyteheija

I hvit abbé-peruque, fastnaglad, klämd och platt,

Med eldröd stor coquard och galonerad hatt;

Hans gamla stop af tenn, utnött i alla kanter,

Jag omsmidt till en bål med guld och diamanter,

Ja yensen, för'n du hint at kippa dina skor,

Så sitter du till bords med mig och med min mor.

Fölg mig! se där ett hål på denna fönsterruta. —
I samma ögnablick Cerberus börja tjuta,

I lufften blef ett larm, i floden ett tumult,

Alt Templet stog i rök af svafvelångor fullt.

Men jag gick längre opp, opp till de inre gårdar,

Förbi de ättefält och stiern-beprydda vårdar,

Där Bacchi hieltar göms vid ett fulländat lopp,

1 bredd med Kunga-stofft.

PLANBERG, CANCLERN.

Lyfft Movitz urna opp!

Pukslagare, slå an — så pelrarne de dansa,

Och Templet hoppar högt.

(Pukor.)
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JEN SEN.

Sen hur' jag mig förskantza

Med Bacchi visors ljud, med eldstål, sallt och lök,

Den gasten som en korp förbi i lufften strök,

Och skratta Movitz namn.

PLANBERG.

Pukslagare! rör pukan!

(Pukor.)

JENSEN.

Hvad rysning i min blod af detta stofft i krukan!

Vid fettman af dess dunst mitt hår det fucktar sig,

Hvar knoka lucktar vin, hvart dofft befaller mig

At hielten skildra af — ! ! !
— välan, jag penseln

tager!

Apollo, sänck min hand, och gif min målning dager!

TRUN D M A N.

Stig opp! hvar från sin bänck! båd Präst och Com-
mendeur!

At Brödren Jeusen nu ett kärt salu tern gjör,

Nu är hans snille varmt, nu kan han först orera,

Seigneur! ett glas Champagne, — Seigneur, ett glas

Madera.
JENSEN.

I Jophurs Husa hvalf opp i Olympens sal,

Med Astrilds basviol vid Fröijas clacumbal,

Vår Movitz blomster-krönt, kringhvärfd af bara glitter,

Sin stråke smyger fram på tunnan där han sitter.

En luckt med våhrens flägt af våpling och jasmin,

Från jorden genom skyn utgjutes tunn och fin:
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Små Sång-Gudinnors sorl med gyldne — smultron-

skålar

Omger hans lätta lif och kring hans klarhet prålar.

Utur en blommig sky en naken cherubim

Ett porter sticker fram så klibbigt som ett limm,

Men som hans fina smak eij värdes deråt spåtta,

Måst nya Änglar fram at om hans vällust låtta;

En lj ungar som en pihl med bischoph i en båhl,

En ann bär glödgat vin uti en ritad skål,

En sväfvar svept i tafft innom en syrlig dimma,

Af trenne Gracer fölgd, at få hans bud förnimma,

Om i Olympens sal han lefva vill beqväm,

I Jophurs nattrock gå med breda hermlins bräm.

Hvad gjör han? — jo gu tår! Han slår på cla-

cymbalen,

Begabbar Césars namn och sielfva Hanibalen,

Ja! Posito sielf Mars kom in i Jophurs sal,

Knapt steg min hielte opp och svara Hanibal -

Mig undrar Bacchi Män, hvad han nu månde gjöra?

Hvad menen J?
— månd' eij, med handen under öhra,

Han skalckas med en nymph, — eU också kysser

fem,

Och delar mot en kyss sin tubbus mellan dem.

Det faller honom in at sitta dum och tjura,

At vårdslöst spela opp en aria bravura,

Af sielfva Fröijas mund, fler gånger än han vill,

Han kysses vid hvar pauce och vid den minsta drill,

Ja blott han rör violn och innan strängen klingar,

Han helt och hållit göms af Kärleks-Gudens vingar;

Hvar sträng tar an ett sken, hvar ton blir pärletrind

Och från Olympens sal ger klang längst opp i

vind. —



45

Man dömme om hans mod! — slå vad bland Jophurs

kämpar,

En Hercules at han — hans mandom förolämpar,

Så är han så cracelsk som någon ibland oss.
—

Slå vad at han allren med några Gudar slåss!

Ty sådan var han här, J gode Commendeurer,

En oförskräckt soldat; — den främste bland Bruteurer,

Ännu ett glas Champagne, — Bourgogne och Mallaga,

Det stack i näsan skönt, — den dödas skål, hurra!!! —
Pukslagare, slå an så hela Templet dånar!

(Pukor.)

Ja mångens hjässa här med mindre lagrar grånar, —
Sitt väsend delte han bland vapen och musique,

Med värjan en Eugene, i solo Lolli lik.

Så mycke jag förstår — men blåsa på hoboija,

Dess make bar eij Rom, Chartago eller Troija,

Han blåste sielf till storms och färja måst sitt svärd,

Men i hvems hus han kom, var han båd gäst och

värd.

Där andra kördes ut med hårdrag in till huden,

Där var hans sötgröt kokt, där var min Movitz buden,

Och där en Krögar-Far med blånor stog och gret,

Där var han doctor straxt och stälde an diet.

Han kunde offta se sin värsta ovän dricka,

Betala hans calas med plåten ur sin ficka,

Han kunde källan bror! — men för en enda mine

Satt bajonetten fast i hjärtat på cousin.

Man har min hielte sett med hvita lärfFts-stöfletter,

I allsköns full mundur, vid lunta och lavetter,

Då han en gång placat 1 2 steg för fronten tar,

Sielf inför sin Monark fritt tillstå hvem han var.*

* 1 775 på mönstring på borggården.



4 6

Så diärft och ädelt mod, J gode Commendeurer,

Sielf Jason aldrig hafft med sina hasardeurer;

Ja! man har hielten sett, på fartyg vinterdag

Sitt hufvud lyfFta opp med blodigt öfverdrag,

Tålf skepps-besättningar från Pleymouth och Neapel

Bort vid Lokattens strand gått mot en Svensk

constapel

Med störar, skåflar, block, med vedträn, man för man,

A t Movitz slå ihjäl.

PL ANBERG, C ANCLERN.

Pukslagare, slå an!

(Pukor.)

Skål Parentator! — Skål!!! Seigneur, läs om det sista!

JEN SEN.

Tålf skepps-besättningar från däck på däck de qvista,

Med störar, skåflar, rep, med daggar, råhn och rör,

At hielten slå ihjäl — men han slog dem —
Seigneur! !

!

Han satt sin hatt på sne, han spotta på sin tumme,

Blef samma ögnablick så mållös som en dumme,
Eij våra hieltar lik, som prata, skryta, gå,

Spatzera af och an och ropa: jag ska slå.

Neij, knapt han stampa till, för'n ingen käfft sig rörde,

Jag tror at Mars sin sohn på segervagnen körde, i

Han endast i ett hugg med en blå-randig arm

I lufFten kasta opp ett öhra och en tarm.

Han tjent i Fröijas slott, där höll t han små

traphiquer'— —
Men Gudar, hvad är det! Prestinnan Ulla skriker,

j
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Giss på! det är bestält — !!! - - mig tyckes -

jo Seigneur!

I stora klockan stolt clet klämtar äfvanför.

Hvad buller och tumult! — med klämtning och

trompeter,

Luffteldar! stiernor, bloss — ! cylindrar och raqueter!

Giss pä en Movitz född — ut ut, ur Tempel-saln, —
Ut ut — stäng Templets port, — där smäller nu

signaln.
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BACCHI TEMPEL,

Öpnadt vid

EN HIELTES DÖD.

Cum tam Venus—quam Bacchus prostet in urhe,

Cur insigne suum non hahet alma Venus?

OVEN.

1783.

4. — Båcchi Tempel.





EN PRÉSTINNA.

Aria Flodens sorl och vädrets flägt,

Stierne-hvalfvets dunkla låga,

Månans skymning tänd och släckt,

Ökar nu min plåga.

Döden åt min andedrägt

Syftar med sin båga.

Förgäfves mer min röst til skyn sig mägtar tränga,

Min klagan tienar blott at mina qval förlänga;

Ty hvart min anda flyr, alt andas ångst och knot,

Och hvart ut ögat ser, står fasan midt emot.

Än flamma bleka blixt ur molnens svarta bäddar,

Som med sit spridda guld förgylla flodens bräddar,

Än kulra thordön kring, hvars hiskeliga slag

Nedkufva hafvets våld, vid vädrens pip och drag.

En blåst från alla rum ur Nordens hålor rusar,

Hvars tiutning, hvin och skrål längst in i skogen susar,

Från bergen träden vräks, i ^spjJrox_eken_jlås,

Och sielfva jordens famn tycks remna och förgås.

Den trängda böljans gap mot hälleberget ryter,

Der full med qvalm och storm sig sielf hon sönderbryter,

Än til en strålig ibxss, än i et glödgadt skum,

Och stundom i et qvaf af diupt fördolda rum.

På klippans branta spets et mossigt sammet bredes,

Som vid et knaggligt dön af Jofurs eldar svedes,

Des brända....tallar&__brak bland vilda böljors larm,

Gör tankan så förstörd, som luften full med harm.



De svarta foglars mängd i töknet bittert rasa,

Och rista sina klor vid åske-eldens fasa.

All negden rundt omkring, så långt som ögat ser,

Står hafvet fullt i rök och himlen haglar ner.

Millioner vatn-diur med fiällig hals och fena,

Inunder böljans tyngd sin ångst och brunst förena;

I trångslen der de fly och tumla om hvaran,

Syns fåror utaf blod kring fiskarnas tyran.

De nakna hvalars tropp bland luftens lågor glimma,

Med stiertarna mot skyn de frusta köld och dimma;

Än reser der en hval sit isgrå hufvud opp,

Och mot en brandgul sky ur hvirfveln gör et hopp;

En an med blodigt svalg alt lefvande förvånar,

Hvars nacke hvit som snön i frusna åldrar grånar;

Med fenan röd och spänd, han ristar sina fiäll

Och dämmer blodets fors mot klippans branta häll;

En åter ur et qvaf sin tyngd å nyo bärgar,

Då hvirfveln från hans gap en dödlig rodnad färgar:

I denna purpurflod Tritonen vältrar sig,

Och på Delphinens rygg upstiger lätt och vig.

Et krökt och slingrigt horn des hand ur diupet sträcker,

Hvars liud med åskans fart naturens bäfvan väcker,

Af vädrets fläktar lyft han gungar opp och ner,

Och vid hvart åskeslag med våta kindben ler.

En Nymph sig kastar opp, som hornets klang förvirrar,

Hon ur sit våta dok med spända ögon stirrar,

Hon pustar och hon flyr, då strax ur hennes skum
Sielf Neptun reser sig, för all naturen stum.

En grön och fiällig arm den gylne gaffeln kastar,

Vid hela negdens suck, som til förvirring hastar.

* * *



Mot himlens mörka krets hafsböljan vältras opp,

Och morgonrodnans blåst nedstörtar lugn och hopp;

I en så gruflig natt bör blott de döda sofva!

* * *

Hvad villor öfver alt som skräck och fasa lofva!

O Gudar! hvad tumult? hvad vansklighet och nöd?

Ej trifves hvilan här, alt flämtar nöd och död.

Najaden snyftar ömt; Sirenen knapt förtiusar,

Der kring des hvita länd den gröna vågen frusar.

•t- * *

Knapt syns en enda mast mot fästets tända sky,

Alt fältet hvålfver bort och alla stränder fly.
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Snart vid all himlens eld bortsköljes gräs och säden,

Men märk! Prestinna märk! vid gastens skratt i träden

Hur ufven grämer sig, och gulögd på en gren

Bland ugglor, troll och rän, försmädar Månans sken,

Som nu i liumma regn emellan löfven spelar,

Och här och der et lius den mörka skogen delar.

EN PRESTINNA.

Hvad mildhet och hvad lugn hon i sit sköte bär?

Sen vädrets hvirflar rymt och marken vattnad är.

Du blyga Måne du, som dalrar än och skälfver,

Vid det du dina blick kring Fröjas' tempel hvälfver,

Det stilla liusets glänts . . . Prestinna, om du ser

At bergens nakna fiäll, en glättig skymning ger.

Ren vid en kylig skur och några svala dunder,

Hörs turturdufvans psalm och orrens spel inunder.

Den sträfva_sjrsans sång inom en ramlad mur,

Beboda vil på nytt en yr och lätt natur.

Kring granens glesa topp, som glittrar än och dryper,

Den mörka tiädern tyst med slokad vinge kryper,

Förtiust, och döf och blind, han spelar och han slår,

Tils hönan med sit lock han under vingen får.

Zephiren från hvar gren en lindrig västan pustar,

Vid det de domna bort i sina ömma lustar,

Och Månan gömd i moln all klarhet dunkla vil,

Tils hanan åter slår sin förra älskogs-drill.

Strax hönans röda näbb et silfversken omgifver,

Des flädrar sänka sig och foten varsamt klifver,

Med nya lock och språng hon lyssnar til och från

På hanan der han går och bröstar sig mot Mån.

Men luften svalnar af . . . Hvad tyckes dig, Prestinna?

Mig tycks små glada sorl kring alla fält oprinna,
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Och nattens häpna fläkt åt nordens kuster fly:

Välan! Stäm op vårt spel, trots vädrens hot och gny!

Din mandolin så klar, til klang och ton och stämma,

Snart vid din läckra sång skal Eols vrede dämma,

Din röst ... Din fria röst, är endast derför dyr,

At inga reglors tvång naturens skönhet bryr.

Siung om den prakt du ser, bad' långt ifrån och nära,

Och tolka på din sträng naturens fria ära;

Högmodig i sin magt, i dag hon öpnar sig,

Siung, blunda och blif öm . . . jia turen ropar dig.

Hör hennes Jena_jpst från löfvens fläkt om våren,

Och vörda hennes blixt i den förbrända fåren!

Kom, lemnom dessa skiul, och med en ömsint min
5

Kom sättom oss i bredd hvar med sin mandolin.

* # *

1 Märk! hur' de spridda lamb, än fram och än tilbaka

På kullen lystra kring och sina klockor skaka,

Hur' herdens klagan hörs och bort med vädret far,o

;

Bort til de mörka kärr, der Echo aldrig var.

Men märk den fiäril/n der, med guld-utstuckna vingar,

;

Ur blomman hur' han flög, och ut åt floden svingar.

Tilbaka i sin flygt han hastar lätt och snält,

j

Vid molnets svarta skymt förbi hans hvita tält.

Den väg han letar sig bland buskar, barr och branter,

;
Vid morgonstiernans lius beströs med diamanter.

Hans lifs-kraft qvicknar opp vid daggens kulna bad,

Fastän med vingen fäld han darrar på sit blad.

Emedlertid så fläkt det våta fältet strimmar,

Hvars nederslagna säd mot dagens gryning glimmar,
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Prestinnor! hästen hit med sorglig anlets-fän

Bestigen denna högd och dessa glada berg!

Fördubblen edra språng!

EN PRE ST IN NA.

I alt hvad ögat skådar,

All negden öfver siön Gudinnans lof bebodar,

Sielf hennes Tempel tycks på hafvets lösa skum
I hvart et ögnablick förändra tid och rum.

Millioner lampors eld de skönsta hvalf updaga,

Hvars rundlar, skränk och torn sig vågvis samman-

dragao
Bort til en präktig plan, för ögats hinna svag,

Med tusen' vimplar prydd och fladdrande behag.

De hvita seglens fläkt i töknet sig utbreda,

Och på de dunkla fält af månans lius sig leda.

Et trumslag hörs ibland vid några matta sken,

Då stranden liungar opp til minsta boss och sten;

Vid branten af des brädd syns stuga tätt vid stuga,

Inom hvars öpna redd alt Fröjas hof-folk buga;

Des Prester frammanför, hvar en uti sin stad,

Sin offer-eld uptändt kring altaren i rad.

Et flammigt moln breds ut, hvars flor och skira

dimma
Opdagar fältet ut, hvar Presterna de stimma

I sida gröna släp bland folket til och från,

Emellan offrens sken och rökens dunst til Mån.

Et långsamt buller hörs, som utan reda mumlar,

Än från et skrik på däck, än från en arm som trumlar,

Från alt det Bacchi folk, som färdas floden ner

At fira Movitz Fest.
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EN PRE ST IN NA.

Ack ja! . . . Han är ej mer,

Men Gudar! . . . Här står jag, bäd' utan bloss och slöja,

Blott i en fläckig stubb och litet taft til tröja.

Och ideliga hör et sqvalp från ebb och flod,

Hvars kulna morgon-fläkt gör ledsnad i min blod

Och ögat tårefullt.

ULLA WINBLAD.

Än jag? . . Jag må vist gråta, \\)$

Med tandverk, fluss och gickt, och full med hufvudbråta, [yut

Inunder faklans os jag snart af vanmagt dör,

Min hierna dunkar tungt . . . mit öra illa hör.

Et styng står i mit bröst ... en äckel i min maga,

Jag vämjes vid mig sielf inunder Junos aga;

Min ungdom träder fram mot döden just på skryt:

Kom, vickla denna duk och kring .min panna knyt,

Jag trotsar en Legion. — Men ack! sig stormen delar,

Re'n Månen trind och klar på haf och himmel spelar,

Re n strandens lugna våg gör ögats vällust ny,

När ur des mörka bryn de hvita gässen fly.

Kring holmarna i siön syns svanen med des ungar,

Der tyst på vatnets skum hon mellan löfven gungar,

Och åter i en vik längst in i vassen in,

Sig andren sammanlagt, hvar make tätt vid sin:

Åt ängen längre bort, midt bland de gyllne slupar,

Den gröna ankan krökt hon lögar sig och stupar,

Med vingarna i flygt än modig och än rädd

Hon ned i böljan kör och sqvattrar vid des brädd.

Kring bergen rundt omkring de krönta hiordar vråla.

Med svantsarna i fläkt och ögonen så snåla;



En mörk och retad tiur, ur tufvan, ilskefull,

Bredvid den gula kon opkastar torf och mull;

På spetsen aldrahögst en sten-get står och mattar,

Tils i sit branta språng hon månens rundel blottar.

# & *

Ack! hvart ut ögat ser sen dundret nu är släkt,

En annan himmel syns med andra vindars fläkt.

Ren Öl-Capellets torn opp mellan bergen spirar,

Hvars dunkla spets i skyn en optänd lykta sirar.

I fenstren öfver alt syns lampor, lius och sken,

Om med mit ögnaglas du kikar åt alléen . . .

Dock om åt stranden ned du skönja kan för tårar,

Så märk vid månens skymt hvad silfverhvita fårar,

Som med en vågig blåst updaga blom och skörd;

Märk dessa negders frid af ingen oro störd,

Om ej af Movitz död.

EN PRE STINNA.
Naturen sig ej döljer,

Nej, detta hvita skört mit öga dagligt sköljer:

Hans minne prägladt står i detta fasta bröst;

Dock glömmom våra qval, och med en trefald röst

Knäpp på vår mandolin.

Trio Böljan sig mindre rör,

Eol mindre hviner,

När Han från Stranden hör

Våra Mandoliner;

Månan han skiner,

Vatnet odittrar lungt och kalt,

Cyrén, Jasminer

Sprida vällukt öfver alt,
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Fjäriln i guld och grönt,

Glimmar på blomman skönt,

Masken snart krälar ur sitt grus. :[|:

Trädet med stilla sus,

Oss sin skygd förklarar;

Gömd i sit gröna hus

Sommar-foglen svarar.

Sin sång han parar

Med vår lilla mandolin,

Mellan små skårar

Af en svärm förströdda bien.

Fisken i lek och rom

Dansar på böljan om:

Dagen snart klarnar glad och lius. :||:

Men skyndom oss, Prestinna!

Til Bacchi Gårdar fram, vår dyrkan at besinna,

Släng spelet på din arm . . . gör kiorteln lätt och vig,

Snart nalkas Templets folk . . . blott vinden kastar sig.

Men Gudar!... Himmel ack!!! Sist Templet

besökte,

Kring dessa parker mins hvad frögde-eldar rökte,

En dyrbar hecatombe, i tolf Prestinnors vård,

Af Movitz restes opp på Templets inre gård.

Den Movitz menar jag, som prydde våra lekar,

Som här vid denna grind, i skygd af dessa ekar,

Sä ofta för oss spelt vid en nedgå'nde so\
}

I
Ack! Så är verldsens sätt . . . piano på viol.

,

Han som så röd och varm, med munnen full

skratta,

Med ögonen ihop och skuldre-bladen platta,

vi
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Han som på denna plan så hukad satt och sof,

Han har nu tient sin tid, arbetadt och fått låf.

Men mot den källans tak, der du dit hufvud lutar,

Dit Templets hiordar drifs, de hvita lamb och stutar,

Der Ulla! . . . minns du der . . . hur gamla Movifz! . . .

Ack ! ! !

Mins hur han neg och log när Offer-Presten drack?

Påmin dig! . . mins du väl, hur offret bran och fräste?

Hur gnistrorna mot skyn i regnets skurar hväste?

Hur åskan knall på knall mot nodens bottnar slog? . . .

Vid detta körsbärsträd, mins Movitz hur han stog

Med bägaren i sin hand och basviorn mot trädet,

Hvad söng han intet gladt? . . . mins blott det afton-

qvädet,

"Om Daphnes röda stubb, som hon vid källan glömt,

"Och om Camillas get och mycket mera ömt.

Bakom dessa gröna Lindar,

Gömd bland blommor, ax och säd,

Skyld mot nordan-vädrets vindar

Under detta träd

Sjöng Movitz Bacchi mässa

Med rosor kring sin hjässa;

Här i floden han ofta bada.

Gick i vatnet, sjöng och vada,

Han sjöng den Gudens lof, som gör oss glada.

ULLA WIN BL AD.

Nog söng jag vid dit spel . . . men med hvad ångst

och hicka!

Mit hierta klämde til och pulsen flög och picka,



En gråt mig öfverföll ... et häftigt tårebad,

Hvars köld inom mit bröst å nyo gör mig glad.

Prestinna! Halt!!! Törs jag den röda grenen skaka?

Min lystnad tvingar mig et enda bär at smaka,

Til lindring i min verk afplocka några få,

Kan hända at min blod . . .

EN PRESTINNA.

Prestinna! kom och gå!

Tag faklan i din hand, mit hela väsend' ryser:

Hvart doft, hvar minsta fläck, der dagens gryning

lyser,

För min inbilningskraft updagar Movitz mull,

Fast af des stoft nu mer fins knapt hans urna full.

Men skyndom längre fram
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ULLA WIN BL AD.

Din gråt, Camilla Stina,

Förråder dina qval som min förråder mina!

Släpp mera ner dit släp i sidorna Ma Soeur!

Min Movitz ömt hvar dag i mina armar dör:o 7

Dock han är mer ej til . . . han är, hvad mig gör

häpen,

Bad' af Apollo dömd och utaf Hymen dräpen.

,
Nog mins jag vid hans bänk, hur der bakom i lund,

Jag fyra missfall fick, och tror i denna stund,

I min ofantlighet, med all min ångst derjemte,

At detta dödens bud bereder mig det femte.

Jag är en vaxbild lik, som framför bär et taft,

Skild från alt ömt begär och all inbildnings-kraft.

Min sömn . . . min kulna sömn i blodet mer ej röjer

En enda rolig dröm som kittlar och förnöjer,

'Ej kärlek mer förmår utur mit yra blod

I sömnen giuta mer sin purpur och sin flod;

Det fostret som jag bär, til lif och lius så nära,

t Blef under denna ek en pant af Movitz ära,

\l Inlindad i min famn mot denna rad af trän,

Emot hvar enda stamm vi bö^de våra knän:

Må ögat slockna ut . . . må hiertat sönderbrista,

Vid skymten af den rönn, det trädet näst det sista,

Uti des röda skygd som Flora öfverdrog,

Så syns den tufvan än, hvarpå vårt bröllop stog.

Hvad vällust, ömma Vän! i nattens svala sköte,

På basvioFn en drill var teknet til vårt möte,

Och stundom blott et rop från någon okänd stråt,

Då alt hvad vällust känt förentes i vår gråt.

Men blott at jag et nej utur hans ögon läste,

En kallsvett i min barm och kring hans panna gäst



6 3

Jag kom... jag sprang... jag flög... så snält som

en zephir,

Med fräckt utslagna hår och stubb af silfverskir.o
I gräset när jag sprang, de höga brösten gunga,

Brillanten på min fot i språnget brann och liunga,

Och på min hals et hvarf af hvita perlor låg,

Som fånga ögats eld, för n det sin våda såg.

Just detta gula släp, som sig i våder skiljer,

Och denna skira stubb med blommor och cantiller,

Det linnet, just det här, då tvättadt, rent och helt,

Min Movitz köld bedrog, när annat alt slog felt.

Ack! säg mig, orkar du min yra känsla lida,

Tillåt mig i din famn med dig mig sammanvrida.

Men Gudar! hvad alarm på hafvet blixtrar opp?

Förenom våra språng högst opp på bergets topp.

Hielp himmel!!! Hvad. är det? Hvad är som oss

insöfver?

Fast tusen lampor tänds i Templets torn midt öfver,

Och fast Tritonen stolt så högt som Templets torn

Sin hvirfvel sprutar opp och dansar med sit horn,

Så bli vi ändå här Gudinnans hämd at röna;

Der blänkte hennes vagn ... Se dit åt .. . dit min Sköna,

På böljans liusa plan af Eols vindar hög,

I

Des hvita dufve-spann bland strida forsar flög.

Hvad majestätlig syn? ... dit bort, bort åt det gröna

Opblänkte än en köl ... Se dit åt .. . dit min Sköna . . .

Af roddarenas sqvalp och brödrens muntra liud

Tycks redan at Neptun blir oss en blidkad Gud.
Men ack! En uplyst pråm sig fram ur hvassen skiuter.

Med hiul och skrindor full han forsar i minuter,

Des hästar gnägga stålt, der de på däcket stå,

espänd hvar för sin plog med Ceres drängar på.
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Hvad starka stämmor hörs? . . . Hvad många Mancioler?

Hvad klockspel? klang; och skott . . hvad glimmande

gondoler?

Hur skönt slår vågen opp? . . märk i hvart åretag,

Syns böljan helt förgyld och himlen full med dag.

Der fladdrar fram en sump, och der en julle gungar,

Hvars last af krönta kärl den mörka köl'n betungar,

Af vädrets ilar lyft på vatnet som en spån,

Han kilar fältet ut och slingrar sig mot Mån.

I skuggan af den prakt der Månens nedgång prålar

Små stiernor glimma opp med kulna sken och strålar,

Och der vid vassen, märk! . . . der floden strömmar ut,

Mot dagens gryning ses en krets af dunkla spiut.

All negden vidgar sig och fästet lugnt opdagas,

I blå och röda moln som bort med vädren jagas.

! Ren Lärkan ung och skön kring trädets grenar flyr.

I Med flugan i sin näbb åt ungen blind och yr . . .

Hvad pragt ser ögat ej inom de glesa grenar?

Et fält af villbråd fullt, bland H iortars språng och Renar,

Der Jägarn som en blixt ur skogen hinner fram,

Af hundens muntra gläfs förfölgd i rök och dam.

Men stigom högre opp, der fältet mer sig målar,
|

Än til et liusblått haf som släcker ögats strålar,

Ä.n som en lummog skog med mörkblå toppar stänkt!

Hvars udd i flodens diup sin gröna skugga sänkt.

Högst opp, min rädda Vän . . . syns Guda-Templerj

pråla,

Som präktigt blekna bort vid dagens bleka stråla,

Kom, ögna med mit glas. . . Men Gudar! hvad är det

Min lunga smärtar mig vid hvart mit minsta frät,

Kriapt Icarus mer högt sig i sin dierfhet ämna;

Räck mig din trogna hand at dessa branter lemna!
j

i
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Välan! på denna slätt, belägen längre ner,

Se skönsta Nymph en Skytt! . . . Men nej han syns

ej mer

;

Hvad han såg munter ut, och hvad han flög och flängde

När stolt des krökta arm det gyldne hornet slängde,

Och hästen som en pil åt marken sträckt försvan:

Den taflan teknar alt hvad ögat tiusa kan.

Hör nu ! ! ! . . . Nu blåser han . . så berg och dalai

svara.

Men ack! hvad dråplig syn af all Dianas skara?

Der längst åt flodens brädd des Nympher skönjas kan,

Bland yra fålars traf och andetrutna span.

Vid morgonrodnans rand, der denna rustning flåsar,

Syns bredt utslagna bord med jagt-tyg, nät och påsar,

En mängd af dryekes-kärl i dubbla raders slut,

i På marken nedanför kring gräset bredas ut,

De tiogtals kokta ägg ur tunga knyten lossas;

Vid salt och raspebrön de skiftas och de krossas;

En gulgrön frisk melon ur korgen trilla ner,

Om med mit ögnaglas jag skönjer rått och ser.

In syns en rjarmersan, som på sit saltzer hvälfver,

Än några korgar grönt bland skinkor och bouteljer,

i

Och på en rutig duk, med vin och saffran stänkt,

Biuds nu Dianas folk en frukost oförtänkt - - -

Men Jägarn tog sit nät och Nymphen spiut och pilar,

Med sporren blank mot Mån hon ut åt fältet ilar,

i Bär falken på sin arm, i blanka keden fäst,

Och med en blodig häl hon kastar om sin häst.

Af vädrens friska fläkt som kring des axlar spelar,

Des mörkt utslagna hår i lockar sig fördelar,

5. — Bacchi Tempel.
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Des skört i lätta veck af blåsten lyftes opp,

Än vid et blodigt sträck, än i et tungt galopp ....

En fläckig panterhud den hvita länden skyler.

Der Ryttarn grymt sit spiut i hindens sida kyler.

Som dagen sielf så skön, med Jagt-Gudinnans min',

Hon lutad häfver sig mot marken i et hvin.

En molnsky utaf dam vid eldens blixt af hästen

Bortskymmer fältets torn, des högder, tiäll och nästen.

Det gröna gräsets prål bland dimmor bleknar af,

Och vädren grufva sig vid Nymphens halt i traf.

Förfärligt hörs en troupp i skogen galoppera,

Bland lurar, skratt och skott, och. lystrings-ord, och meraj

Tils slutlig vid et kärr den hela skaran står,

Med torna ränslar klädd och nederfallna hår.

Der ses en ledsen Nymph ... en ung och trött Belindaj

Sin häst med slokad hals vid trädets grenar binda,
j

Då på des varma rygg med bössan lagd på länd.

Hon hukad somnar in. från jagtens åsyn vänd.

Nej, aldrig Kärlek sielf så ögats tanor villa,

Dianas fina växt man i des ställning gilla,

Sielf Floras ungdom fromt kring hennes kinder flöt

När sömnens tunga hand des ögnalock tilslöt.

Den vilda apelns löf bland dåfna blommor hängde

Och öfver Nymphens hals en rosig skugga slängdej

Kring kronan öfverst opp en ensam fogel flög,

Som sömnens läckra qval i hennes ådror smög;

På tufvan nedanför, ned i det mörka diupa,

Bland några mordgevär, sig hunden lagt framstupa

Fast jagten slutad är, han ändå lyss och tror,

Och opp mot trädets topp med hvita ögat glor . . 1

Den andra hundens gläfs et gäll-liudt echo gifver,

Der längst i skogens hvalf han sporrar kring och drifvei;
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Vid smäll' n af några skott framkilar han ur lund,

Och hviftar på sin svants med beccasin i mund ....

Men ack! ju mer mit glas åt stranden vil sig sänka,

Ju närm're hafvet tycks emellan bergen blänka,

Och i de öpna hvalf dem tusend åldrar hvälft,

Syns sluparna i rodd och seglen til en hälft.

En Gubbe, blomsterkrönt, stack neder hand med hatten,

Och fylde vid et skratt sin kulle full med vatten,

Den andra, bäst han drack, slog hatten ur hans

hand . . .

Ack himmel! hvad för skratt .... de skratta än vid

strand.

Hör hur de skratta . . . Hör! . . . hålt nu ! . . . nu ser

jag föga,

Nog hör jag folkets sorl, men för mit skumma öga

De intet mera syns.



CHOR PÅ FARTYGEN
Båtsmän, Bacchi Soldater och Commendenn

Uppå vatnets lungna våg

Mellan mist och dimma

Runt kring tackel, block och tåg

Vi Neptuner stimma.

Fåfängt tro vi Stormens hot,

Nej vi hoppa på en fot,

Och om skutan knarkar mot, :||:

Skratta vi och simma.

Om än åskan eldar skyn,

Och i seglen fräser,

Om hon svedde ögnabryn,

Ändå ingen läser:

Bacchi visor siunga vi,

Men när döden gått förbi,

Slå vi fullt i glaset i, :||:

Medan böljan gäser.

Kära, hvad förfärar oss,

Blott vi få oss sansa;

Orkar Näcken med oss slåss,

Sku vi oss förskantsa,

Skiut'an genom med harpun,

Så han släppa skal basun,

Ja! så fenor, häll och dun :||:

Sku i luften dansa.



Hurra Gossar! ser ni Mån?
Se den blanka ringen;

Den som kunde stöta på'n.

!

Tala om för ingen.

Had' vi bara ankargrund,

Men den klimpen har ej sund -

Fan far i hvad den är rund, :[(:

Lät oss segla kring'en.

Opp i toppen, opp kamrat!

Ser du Templets spira?

Jo! den glimmar desperat,

Fira, fira, fira,

Opp på däcket alla man,

Skrik och knuffas - - slå hvaran

Bacchus skal oss präja an :||:

Och med krantsen sira.

Gossar! Se den raska hval'n,

Hur han dör och tumlar,

Liusblå vattnet i Canal'n

Blodar han och grumlar.

Hurra, längst i viken in,

Se der dansar en Delphin.

Biåsen Fleut, knäpp Mandolin, :

Klang, Trumslagaren trumlar.

Si Trumslagarn hvar han står,

I sit hvita linne,

Och en mängd af hvirflar slår,

Med en oplyft pinne.
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Trumman glimmar blank mot Mån,

När han vandrar til och från,

Bum, bumle-bum, bum — tocke dån, :|

Der är mandom inne*

Siungom! Siung Neptuni låf,

Gastar, troll och spöken,

Vattn-Nympher i hans Hof,

Edra sorl föröken!

Men begråten någon gång

Movitz lyra, fleut och sång,

Sagten edra yra språng :||:

Och hans graf-vård sökeri!

Med svart kolt, och hvit turban,

I den främsta båten,

Gamla Trundman sielf för an

Denna sorge-ståten.

I den urnan, just den der,

Trundman på sit hufvud bär,

I den urnan samlad är :||:

Movitz aska Gråten!

T RUNDMAN.

Lyft ankare . . . hurra ! ! !

Ro, första Division ... Ro jämt med årarna.

Lägg rören uti lää . . . lovera mer åt söder -

Och från den skutan främst, med svarta vimpeln)

Bröder,
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Som seglar bi de vind .... Lät mig i brefvet se,

Som sit kölvatten har i linien E. F. G.

Hola, och brassa opp .... hon fördel n har af

vinden,

En kabbellängs distance til östra Tempel-grinden.

Men vinden skralar ren, vist 6 strek eller 7.

Du der med lur n i mund, med röda mössan, du,

Hvad är det? ost nord ost . . . summera rätt, din

rätta!

Halfparten utaf 6 och 2 dertil gör 8.

Inalles 1 1 streck . . . den hållningen var bäst;

Och skeppets cours blir nu just accurat sydväst,

Hola . . . Hvart skralar vind? sig män ur molnet

skiuter

Och .kring den svarta köln en strålig bölja giuter.

Klang! Ceres Kuskar . . . Klang ! ! ! lät flaskan dansa . . .

Topp

!

En käre ostlig vind i seglen blåser opp.

Hola, bouteljen fram . . . Skäl Kuskar och Soldater,

Lät ledarn brassa opp . .. . Sätt seglen til Kamrater.

Framleden hästarna, dit relingen begyns,

At deras ystra tramp och sträckta halsar syns,

At fålens yra gnägg vid trumman och trompeten

En rysning sprida må kring hela menigheten,

At dessa högtids-präl och sorgliga behag,

Må folkets andakt bry på Movitz grifte-dag.

Du der, Vakthafvande, med svart carpus af läder,

Som stolt vid Basvioln vår Movitz rum bekläder,

Oplyfta hans viol, och under faklans sken,

För folket buga dig, som nicka i alléen.

Med blosset i en hand och stråken i den andra,

Kringsvinga din carpus . . . Ölkannan börjar vandra,
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Det är et fluidum utaf et okändt öl,

Som sielf en okänd hand nedlagt i denna köl.

*

Lät gnistra faklans eld. . . Lät Neptuns vimplar blåsa,!

Lät Eols nakna svärm med svullna kinben flåsa,

Lät hvissla nöd och storm från alla nordens hörn,

Och Jofur sielf slå til med viggen på sin örn,

Skål! — Siungom med hvaran om detta äfventyret,|j

Siung du! du glada Man som nickar der vid styret,!

Om Bacchi hieltars mod, i både mist och mot;

Kling klang! nu är mit bröst et berg mot stormens);
I

hot:

Släng flaskan akter ut til den som står och klarar.

Siung Manskap — hör hur skönt kling klang i skogen! i

svarar. !

Du der som står och styr med blommor i din hatt.
j

Släpp styret . ; . Siung din skål i detta Cattegat!

Med Urnan i min famn och styret mellan knogen, 1

Jag siunger Movitz namn och styr gerad åt skogen'

Gif seglen mera vind bland dessa grund och skär. i

Och släck lanternan ut sen stormen skingrad är.

Nu blåser vinden opp och kölen ståtligt qväfver

Sit stolta hvita skum, ju högre han sig häfver.

Den lätta jullens fart i böljan opp och ner,

Med brygdens krönta kärl knapt ögat skönjer mer

Hvad vimpeln fladdrar skönt kring om de spänd;j

dukar,

Vid stäfvens hvita fragg som lyfter sig och hukar, i

Jan Hagel, kom, kik ut . . . Hvad, å vi framme ren

Trots mörker, regn och blåst och falska bakårs sken
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Men Gudar hvad för rop längst ut åt hafvet skrålar?

Mot skyn slår böljan opp och vädrets ilska vrålar.

En himmel hvälfver sig, hvars svarta rundel stänkt

Med röda blixt och moln bär fasan oförtänkt.

De svarta foglars mängd ä altid döds-prestaver,

Klang! våra Bröders skål, som Neptun nu begrafver;

I tacklen, skott på skott af slitna segel hörs,

Och vädrens vilda gny bland bistra läten förs . . .

Här svallar vågen fram med hufvuden som gunga,

De hvita halsar sträcks, de röda norrsken liunga,

Från deras öpna gap ren lifvets ångor flytt,

Och hiertats tappra suck är ren i rök förbytt.

Kring vrak och maste-trän en sorgsen bölja strålar,

Der deras varma blod giuts i Najadens skålar,

i

Med diupa klago-liud kring hafvet opp och ner,
yj

1

|

Hon kastar skålen bort, och up åt fästet ser.

i

Grymt firmamentrens våld i alla vinklar rasa,

I
Luft, himmel, eld och jord bebådar nattens fasa,

Alt störtas och förgås vid detta Charons Pass,

Der sielf hans skugga krönt står med en blodig vass;

i
På brustna plankors svall, som sig i vågen bryta,

Med svarta lappars fragg de gula liken flyta;

I

Jan Hagel . . . skiut och smäll . . . fram, läska din

canon

!

i Ren strandens portar syns och lyktorna på bron.

:j Hvad vällukt flammar opp bland vädrens späda vindar.

I Som fly från strandens redd och från des öpna grindar,

At åt hvart räddadt lif på hvarje lycklig köl

En rusig hierna ge til tröst och hemkom-öl.

I De skönsta frugters prål sig öfvér skranken slänga,

Der pomerantsers klot längst ned til marken hänga,
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I skygd af deras tyngd, på mattor af jasmin,

Hvar Nymph sin harpa slår . . vid klang af Mandolin.

Opp Öman Fodermask . . opp i din gula tröja!

At af så mycket skönt dit kulna bröst förnöja,

Vrid vattnet ur dit skägg, gör hvarje Nymph til din;

Och gif Trumslagar n rum, som lyftad står med pin.

Trumslagare, stig fram . . . Fram Mollberg du med
Vakten,

Slå hvirfveln, Templet syns . . . Siung alla man på

jakten,

Siung Manskap öfver alt . . . Lofsiungen Gudarna!

Sälla strand, där vi nu landa,

I din skygd med glättig anda

Folket i sin andagt står.

Strömmen svallar, Askan går.

Hvila på Ararna, Böljorna brusa,

Och vädrena susa —
Rättnu hinna vi til lands —- gutår!

Lustigt hela denna färden går; :[|:

Sjungom från Master, Toppar och Däck,

Lefve vår Bacchus, lefve han käck!

Sagta mellan grund och pålar!

Denna klippan fasan målar, :||:

Sjungom då alla, stöt, stöt i Basun:

Lefve vår Bacchus, lefve Neptun

!

ULLA WIN BL AD.

Prestinnor, stigen opp och tänden faklorna!

Vid deras klara bloss med dristig fot vi klifva

Från dessa branters högel, som skräck och fasa gifva)
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Opp! stämmom våra spel, och i en lustig rund,

Bland Bacchi hieltars skrål bortblandom oss en stund;

Här nalkas Movitz stoft, här sträfva Bacchi slägter,

Med diupa sorgeprål i myrten-gröna drägter;

Men der med tappra steg mot lyktan bortåt bron,

Se Mollberg Granadeur'n framför sin Batalion,

Märk huru flinkt hans arm Recrutens tröja ryktar,

Så snart Trumslagarns halt en sorglig hvirfvel lyktar,

Än hoppar han et steg, än snafvar han på bron,

Märk! här . . . här är han nu.

MOLLBERG.
Tie plats fer Protzession

!

Marche . . öfver alt, fölg Martis spår,

Marche . . hör Trumslagarn hur han slår. T rummor.

Stå, där du står,

Du Fröjas Palt,

Vänster, det djefveln gal i dej — sväng — halt!

Stå, rätta Er . . . Sjung Vinets låf:

Rättnu det klämtar uti Bacchi Håf.

ULLA WINBLAD.

UfF hvad han bröstar sig, den Mollberg, med manchetter,

Med handpik fäld på arm, ringkrage och stöfletter,

Hur' stolt och bred i mund han sit comando för,

Der han på bryggan går sielf främst som Granadeur,

Den liusblå mössan prydd med guld- och silfver-glitter.

På hieltens krökta låck hon framåt lutad sitter,

Än med . et ophögt bröst, än med en rygg så rak,

1 små och tyska tripp han ser sig fram och bak.

Hör! hur han pratar . . .
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MOLLBERG.
Marche . . . Flux ekenen til höger,

Si schtint ut Akertahl ... gå rak i lifvet Kroger,

Qvikt kaste foten Proms, undt Ahlquist heer tu tå!

Vrid hufvu fan i våld t, til vänschter, sadt jach - Schtå.

Marchiren . . . Allons marche ! ! !

Marche . . Höger om! Fäll spiut och länts,

Marche . . Hör Trumslagar n slår til dans; Trummor.

Se hvad glänts,

Hvad stolt Palais?

Ögat til vänster ... ä dä vänster dä?

Uff du dit Fä . . . Dit dumma Skråf . . .

Höger om vänder er . . . Siung Bacchi låf

!

Kallfacter, nimt sourtouten!

Herts mir nun ein, zwey, drey - är nere man på skuten?

Heer! Jockum Nägtergal - - hwi schtår du der på plan,

Pretcis mein kind, pretcis wie ein Hanoferan.

Piano - warten sie? . . . v or millioner Tiefvel,

Jach har zo commandirt in Magdteburg und Refvel,

In Fraunstadt undt Perlin, bey Ferbeliner-Thor,

Bey Anklam undt Temin, bey Kenig Theodor;

Bey Kayser Leopold hab ich nach usum Belli,

Zwey Generals gekriegt, Hem Hendel undt Corelli,

Wen ich der Hendel nahm, so satt er undt schrief Bas,

Bey seinen Clavecin von lutter a la glace.

Der Kayser klofte mir, zo på min axel lide,

Undt sagdte: Mollberg. . . . heer, komt zo mitt mir

på side!

Wo bist du for ein kerl? . . . Ich bin von Svetcia,

Der Stadswagt sein Carnaille . . . und zo et cettera.
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Ich prygle sie verdampt . . . Gott schtraaf mig, jach

raillierer . .

.

Hwor jach nicht mitt pistoln . . . zo allzeit comman-

direr.

Schtill, dero Gnaden . . schtill! Piano, liebster Herr.

l

Sie werden Mollperg sehn in mensibus in R
' Naa hast du mir gesehn . . . där Kayser schtundt undt

schnuse

|

Von sein guldt-tabatiere, sä schtur wie Schlagterhuse,

! Undt bey ihm schtundt ein kerl — ein Opper-Adjutant,

|

Der seine schporen war von lutter diamant.

:

Er sagdte, sies der Herr! Durchläugtigste, - - der

Mollberg,

Der in den letzen krieg, bey Schweinitz undt bey

Collberg,



Hat allés ruinirt. Heer hwile — so på hahn,

Heer! heeren sie ein mahl, där schtrefte Tartar-Chan,

,

Mitt seine bumblibum, mitt essler undt boricker,

Mitt pauken undt cimbaln, undt miche^ miche flicker,

Jach nahm ihm mit gewaldt . . . Ich sagt ihm meinej

charge . . .

Naa hohlt mich der cucu - Ein solches lumpen marche;

Niemahls hab ich gesehn.

T U T T I.

Lät Processionen skrida . . 1

MOLLBERG.
Marchim - - allons marchirn - - Trumschlager, schtäj

Schlå på sin Trummel, slå!

på sida,

Marche! trampa jämt, — Si opp — si opp!

Marche, hör Trumslagar n för vår Tropp, Trummoi

Sicken kropp,

Liksom af vax.

Hand på bandtleret — rak i lifvet Lax.

Rätta er, marche . . . Siung Bacchi låf

!

Portarna öpnas i hans glada håf.

MOLLBERG.
Geschwindt - mach heger schweng! ! ! nun komt ti!

Protzession.

Marchiren —- allons marche.



79

Marche, Et, Tu, Tri, — gå jämt, jämt, jämt!

Marche ! hör Trumslagar n trumman stämt. Trummor.

Marche, utan skämt

Så vankas dask,

Tittar du hit, så drar jag dej din mask.

Schtåå Batalion — tag Ståten mot,

Öpna nu lederna . . . Musqvet för fot . . .

T U T T I.

Lef Bacchus, vår Patron!

EN PRE STINNA.

Opp Systrar! hvad alarm? . . . min fot til flygten tager:

Hvad är det denna flock på sina skuldror drager?

Der Trundmans armar syns bland Bajoneterna,

Hvad är det? Basvioln . . .

T U T T I.

Hurra, hurra, hurra! ! !

EN PPvE STINNA.

Der knäpte han octaven,

Vasserra! töcken thon, den väcker lik ur grafven,

Berg, stockar, stenar, folk, från alla verdsens hörn,

Han narra kan til dans och ur sit ide biörn.

Men himmel! hvad tumult, som öron-hinnan rubbar,

En tropp förmätna lif, Neptuni Barn och Gubbar,

Kring tackel, tyg och tåg sig slingra opp och ner,

Hvars plumpa åfventyr en sorglig målning ger.

Bland hufvuden af folk, som under stormen landa,

Syns hästar resa sig och hiul och vagnar stranda,
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Ur vågens hvita fors så långt som ögat ser,

En söndersplittrad mast än gungar opp och ner.

Des spets vid åske-knalTn sig lyftar opp och flödar

Omarmad och kringränd af nakna lik och dödar;

Det är ej Bacchi folk, som retat Hafvets Gud,

Det andra kölar bör at störtas vid hans liud . . .

Längst bort i vattubryn et slocknat vrak går under

Hvars portar spruta eld, med rök til skyn och dunder

Små segel hit och dit - - de fladdra hafvet kring,

At söka strandens bugt som slingrar sig i ring.

En Båtsman klänger der, at blott få tag i tågen,

En an med öpet gap, han svor och sönk i vågen.

Vid skottens blanka dön bland vattnets återsken,

Ur böljans gröna skum syns hufvuden och ben.

Kring bryggorna vid strand' ses folket slåss och skämta

Trumslagarna slå larm - - och hästarna de flämta,

I alla hörn och skrubb man spända ögon ser,

På denna Bacchi färd som sig til lands beger.

* t *

Der glimmar Cantzlerns vakt med sorgligt fälda pikar

Men framför går han sielf och raglar och predikar

Än höjer han sin arm med dierfva hot til skyn.

Än rynker pannan hop hans mörka ögonbryn;

Och stundom ser det ut vid spelets ömma toner,

Som gråten trängt sig ner i Gubbens permissioner.

Ändå hans armar högs med Ordens-Caraphin.

Hvars lock bär en cypress, och pipen en jasmin.

Märk ! med hvad fromma drag hans trinda kinbeio
skälfva,

När de i kärlets diup sin tända purpur hvälfva,
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Och från en mängd af folk som svettas i hans spår,

Hur ångan up åt skyn med andedrägten går ....

Der sväfvar fram en Bror ... en sönderslagen Broder;

Hvars råck så utan väst, som räcken utan foder,

Hans hufvud utan hatt, och pung-peruquen rak

i Är så från lockar skilgd, som ifrån pungen bak.

Obändigt denna tropp från stranden opp åt krälar,

Hvar en i sin gestalt om Movitz högtid grälar

:

Med puckelryggig rang och näsan knäkt och platt,

pCn rosslig Skugga syns vomera i sin hatt.

;
En ann sit hufvud kryst längst ner i axelbladen,

|

Der hukad mot et hörn han nickar åt Paraden,

Hvars flyglar göra halt — til des at Commendeur'n,

Hint städa sina skört och dunstat ut liqueur'n ....

1 blotta linnet klädd, med breda steg mot knuten,

På alt uptänkligt vis af fluidum beguten,

I 6. — BaccJii Tempel.
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En bortvänd Hielte ses, högt öfver knogens hull,

Uti et glittrigt språng alt planket fukta full.

En halkar i hvart steg . . . En annans vådor svalla,

Af öma lustar bränd i sielfva lifvets källa;

Men trumman bådar larm . . . hålt ! se den Mollberg, ack ! !

!

Hur' med en hvit stöflet han vrider fot och klack.

Ack himmel! Se den nar'n . . . hvad han har bålt

at göra.

ULLA WINBLAD.

Med hatten på en sned och pennan bakom öra,

I all sin krigs-gestalt — så liknar han i grund

En Tysker stekter gris med äpple uti mund.

Och ägde han förstånd, och blott han hade pengar,

Den liusblå Belzebubb . . . men märk! hans krumpna

drängar

Hvad usla Martis Barn, kutryggiga och små,

Som under fanans fläkt i glesa leder stå.

Se! hur' de fromma lif, de skyldra —- och de snusa,

I hvita krigs-bantler och mössorna helt liusa;

Med krökta ben och knän, de glo på Flygelman,

Som enögd står och glor i ledet på en an;

Den liusblå Granadeur'n med pung-peruque och mössa,

Behändigt stöter ner sin mässings-skodda bössa,

Och ur en tandlös käft en näsa snus begär,

Sen han i ledet ryckt och rättat sit gevär.

Kan någon säga mig hvartil den Trouppen gagnar?

Dock Gudar, hvad allarm? . . Hvad bårar, skräp och

vagnar,

Se! hur' de luta sig ur sina korgar ut

Bland strömmar utaf folk, som brottas hvar minut.

Den skönaste Vestal i vårens lätta kläder,

Hon hviftar med sit flor och vinkar med sin fläder.;
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Den trumpna Philosoph med kikare och käpp

Slår handen på sit stop, när Båtsman ropar släpp.

Vid vägen Slotterkar'n sin blanka lia skrapar,

Och opp ur gräsets diup med spända ögon gapar.

Den gröna vagnen körs kring fälten opp och ner,

Af bygdens ungdom full, som undrar ännu mer.

Längst bort en prägtig stång med löf och blommor

prålar,

Kring om hvars runda plan en svärm af Bönder

skrålar;

Bland resta kägelspel de storma om hvaran,

Så klotens knall och dön man näplig skönja kan.

Dit åt — när ögat ser - - det tusend' prål upletar,

Än glimmar op et bloss — och än en skönhet retar,

Än lustigt från en köl en manlig stämma går,

Med vivat öfveralt och forssen kring hvar år.

Alt skönt vid faklans brand i Hymens armar kysses,

Orphée sin Eurudice, och Penelop Ulysses.

Et muntert hurra hörs, patrouller och ver-da,

Ja ! från hvar enda mast hörs idliga hurra

!

Hurra i taklen går . . . och öfveralt de kräla

Med flaskor op och ner, at kyssas, slåss och gräla.

' Den der i bruna kioln, som hädar månans ring.

Se hur på vimpelns topp han flätar benen kring.

Qvickt som en fiskemås han jular ned i vågen,

Och smäller klack mot klack vid språnget op i tågen.

Se vattnet ur hans hår, i klara droppars spel,

Hur' det hans axlar blött som blottas till en del,

Snällt slingrar han sin tyngd, i lifvet miuk och veker,

Då i hans glada svalg en rosslig tunga leker.

De hvita tändrens skymt af våda vid et skratt.

Gör denna yngling skön, så plump han är och platt.
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Med hurra fullt i mun och glaset högt i handen,

Hvar gång han hurrar . . . klang ... så klinga de

vid stranden;

Märk om man skönja vil, när fästet liungar opp,

Syns remmarn blomsterkrönt högt öfver vimpelns topp.

Hvad majestätlig syn, kring grindar och staqueter

Utvicklas stranden fram grönt virkade tapeter.

En flock af Templets Barn på dessa mattor stå,

At åt hvar Bacchi Man des oljekaka få.

Vid dönet af basun som nu til festen larmar,

En blodig trängsel sprids bland nakna bröst och armar,

I uplopp och i storm alt vimlar af och til,

Alt hvad den ena gör, den andra härma vil.

I dörrarna vid strand, der drufvorna de prässa,

Står hvar en Krögar-Far med ankar'n på sin hiässa,

Kring taken öfveralt som tak ta syns med vass,

Små Nympher räcka fram skerbeth och ananas.

Och mellan stegarna som up mot listen skiutas,

Än kärlen tappas ur, än åter fullt ingiutas,

Knapt Bacchi skyltar syns, för hufvuden af folk,

Som staplas up mot skyn.

EN P RE STINNA.
Der blottar en sin dolk,

Prestinnor! vaktorn oss . . . Kom stigom mer tilbaka,

De yra hingstar slå, de fylda vagnar braka.

Härholderna så stolt på sina tunnor syns,

Som glada förebud at snart vår fest begyns . . .

Må vi då följas åt . . . ej skiljas från hvarandra,

Väl-an, sväng faklorna, Musiquen börjar . . .

M O L L B E R G.

. . . Vandra
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MOLLBE K G

med

SOLDATER N

E

och

C APITEL-EUTSKAR NE,

Framför Brygden

.

Manskap, gif ackt!

Stå, rätta Er — s
J
un§-

Låfsjungom vår Bacchus och marchera i tact

Marchen blir tung,

Men Rneckten är ungo
Och flaskan i bälte väcker Courage.

Si vårt Bagage

Rullar i pragt

Med röda Rärror som gnisla fint i nafven;

Ser ni, hva ba?

Öltunnorna?

Ser ni den fastagen ifrån Mallaga? Ja!

Ja, ja, ja, ja! :||:

Hurra, kamrater . . . klang

ULLA Vy I TM BL AD.

Hvad slags-mål, stoj och tvång?

Hvad ringning öfver alt . . . bestörtning, gråt och sång?

De stolta hästars gnägg, som frustande och hesa,

Vid biällrans klara klang sig op ur hafvet resa,

Som under brygdens tyngd och vreda snärtars fläkt,

Opkasta rök och dam . . .just dem, de mig förskräkt.
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Kom räcken mig et glas af kryddvin och salvia,

Kan hända de mit blod från dödens köld befria.

En bävergälls-tinctur ... en pärlgryns-emulsion.

* * *

Allarm, Trompeten hörs - - och kärrorna pä bron.

Men den på tunnan, se . . . med blommorna i hatten,

Den Gossen ur sit sprund ej sqvalpar bara vatten,

Det på hans näsa syns, så biärt och ponceau-röd,

Och på hans trinda buk, at han är Templets stöd.

Hvad vatnet ur hans hår ned på hans axlar häller,

Der han med skåFn för mund sig framför sprundet

ställer;

Des bomulls-skiorta fint et rosigt bälte bär,

Som tunt i glesa hvarf kring lifvet lindadt är.

Högst på en annan vagn en Ceres Dräng opklifver,

Hvars häst i tyglen ler och stampar i sin ifver,

Med ämbar'n på sin arm och ankar 'n frammanför,

Han stolt ur strömmens fors med dubla tömmar kör;

Märk! hur' vid hästens brunst, med armarna helt raka,

Han kittlar opp des käft och tömmen drar tilbaka,

Hvad han är ståtligt klädd i finaste buldan,

Med karfstock af cypress och tofflor af safian.

En liuf och mörkblå eld des hvälfda ögon dölja,

Som skalkas i min barm och mig så ömt förfölja,

Prestinna, oförmärkt! . . släng floret af och lyss!

Kom väds hans läppar le . . . och ögat ger en kyss

Du vackra Ceres Dräng med kärlen öfverst fulla,

Din kärras röda hiul så skönt i gräset rulla,

Kring hiulen vattnet yr och glittrar op mot Mån.

4 * #
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Men himmel! ... Se den der som grensle står på sån,

Et tiokt utslagit hår des skuldror tungt belastar,

Hvars lurf längst ned i sån sin svarta skugga kastar,

Med breda axelblad och tömmen allvarsam,

Han under steg för steg sin balja rullar fram.

Se hur hans bruna hingst vil betsel-tygen tugga,

Och stolt vid månens sken opeldas af sin skugga.

Märk! på des sträkta hals hvad svart och yfvig man,

Och hur des fot i dans afmäter Bacchi plan . . .

'Än den med hvita fol'n . . . Den bör ju ej förgätas,

; Se kring hans klufna skärm hvad mogna rankor flätas!

Märk! hur' i sakta traf han gungar på sit skrin,

Med munnen full af Gluck och hand på mandolin.

Inunder skrinets lock, vid klangen af sin stämma,

Hans hand ohelgad gör Capitlets lås och klämma,



Han gapar ät de krus, som ned i botten stå,

I turkiskt pappers-verk med gyldne proppar på.

Det sköna saffrans-bröd ned i hans tungspänn slinter,

Och läppen pudrad syns med socker och corinter.

Med kringlan hvålfd i mun han mumsar på sit skrin,

Och siunger ur Alcest en stuf för mandolin.

Så börjar han en ann, hvars ton med gråt beblandas,

Förgäfves detta bröst sin förra frihet andas.o
Det öma snille-spel, som i des höghet rår,

Beveker folkets gråt at den af hiertat går.

Men ack! den vagnen, den, som främst på fältet

vänder,

Vid sexton fålars sväng med lodder-hvita länder,

Hvars krökta hufvuden bär hvar sin hvit plumage,

Just denna vagnen för vår Mallaga-fastage.

Stolt skyldras för des Kusk . . . när han, men ingen

annan,

För Vakten bugar sig med handen midt för pannan,

Prestinnor! sen J den? . . . Men klockorna hörs ren,

Nu skriker Mollberg marche . . . och vickar på et ben.

M OLLBER G.

Schweng Manskaff . . . hekre opp . ... TrompetereJ

marchirer . . .1

Wo faklen schpruter eld t . . . und allés eclairirer ,

Gotts-wetter . . . dass ist schen . . . Ein schenes Protj

cession,

Die häster krumme sich, und fruschte so på bron.

Undt Kutskerne . . . Ferstå ... de hafve noch til bäste

Von helste tuppelt-ehl för sich und seine häste.

Trompetere! . . . encore . . . kants Pianissimo,

Macht nur ein kleinen prutt zo in then waldthorn zo . .
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Kantz trauriclv Liebster Sohn - - nichts änders, meiner

Seele,

Kans du mir zo — Kants touste — Braniculaso schpele?

Warhaftich — sies wass schen . . . piano, Liebster Sohn,

Alein, pots schlapperment . . . Die klocken ringen schon,

Marche . . Auf til Demplet . . marche . . nun trar jach

på mich. wanten,

Mousqvet på axel . . . Marche . . . kör på mit pro-

vianten,

Undt hekre flygel • • • marche . . .

. NÅGRA AF KUSKARNA.

Hurra, se min Fala!

Hur dess Seldon pråla!

Hurra! se se den Hingsten, hur han gnäggar och frustar

Och sin framfot kastar opp!

Hör hur fränt han pustar

I sin brunst och lus tar

Och står färdig til et språng i galopp.

Se hans ögon, hur de blixtra hämd,

Hur han darrar fängslad, yr och skrämd

Vid faklans bleka brand;

Granne! tag ditt glas i hand

Och blif min Bror i detta Land.

Är du då min Bror af alla dina krafter?

Runka på ditt Kärl, hvad svarar du? Ja!

Ja, jag är din bror vid desse söta Safter:

Lät oss ropa hurra, hurra, hurra.

C HO R U S.

Hurra! hurra! hurra! hurra!



NÅGRA AF KUSKARNA.

Bravo, bravissimo!

Lofsiungom Gudarna i öl och persico!

Klang Kamerater! klang . . . Ren Templets spira strålar,

Lät spritta Bacchi blod i dessa röda skålar.

Men skyndom oss . . . Allons . . .

MOLLBERG.
Halt — schtille Protcession,

Si Rensen i fullt språng från Templet efer pron,

Zo viele prottom Prur! — Heer hur' han sich bekläder,

Halt Kiper Ede! — Halt —
J E N S E N.

Uff! för'n det väl blef dager,

För'n dimman skingrat sig och stiernan slocknat ut.

Förn någon Visiteur hint rykta sin surtout,

För'n Väktar n från sit torn åt närings-stället kikat.

Och hustrun med sin man sig vid en sup förlikat.

För'n någon Corporal än vaknat i casern,

Och Mollberg i sit skrubb hint sluta sit marquern.

För'n Fiskar' n första lögn i Jägar'ns öra gutit,

Och första sannings-ord från Jägar ns läppar flutit,

Ja! förn at Rätt och Nämnd från förra dagens rus

Af tumlar n blifvit väckt, så stod jag här burdus.

Kän huru pulsen slår och hiertat i mig dänger . . .

Men himmel, hvad tumult? . . . Hvad hiul och fimmer-

stänger?

Hvad brygder, lass och klöf? med åmar, tunnor, fat?

Och kring i alla hvalf, hvad slagsmål, stoj och prat?

Uff! hvad jag flängt befängt, båd' öfver led och stätta,

At tidigt Templets folk vår Movitz fest berätta!



Min barm, min svullna barm, är ruggig som en ull,

Och denna trinda hatt af regn och gyttja full.

Men Trundman redan syns med hvit turban och

kraga —
På Templets trappa klädd at procession mottaga,

Des öga fullt af gråt insvepes i hans skört.

Hvar gång han bugar sig i Tempel-dör 'n bestört.

Dock tycks hans ögnakast bli stundom mindre tunga,

' När han med urnans skymt sig vänder til de unga.

r
All Chorets ungdom främst i gröna rockar syns,

Som ropa öfverliudt at Movitz fest begyns.

De ropa än en gång, med tummarna i öra:

|

Var redo Bacchi folk, at vinets lofsång göra,

Med löf och oljoblad hans altar firas skal,

I

Var redo Bacchi folk, at samlas i ert kall

!
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Bland lampors dunkla sken på nedersläpta snören

Syns hieltar tumla om, och AvalL Commendeuren.

Af sorg vid Movitz död framstupa i sin flod,

Med krukan tömd och grön, han snarkar i sit blod.

På trappan Commendeuren förutan pung och påsar.

Med ögonen ihop, han svettas och han flåsar;

Förgäfves Trundmans rop hint väcka honom än,

Han ropar pomerans ... så somnar han igen.

Mig är nu anbefalt, som Templets brygder vårdar,

Det skola dessa kärl inom de yttre gårdar

Afvältras hvar för sig, alt efter sin liqueur;

Så stige hvar och en . . . J Bacchi Kuskar . . . hör

Stig hvar en af sit sprund.

HÄ R KÖLDERNA FÖR B R'Y G DEN.
KYPAREN EDE.

S T ADS- ADVOC ATEN II E R M A N.

H E R M A N.

Vänd folan och kör unnan!

Vrid hiulet mera kring, och hielp mig vältra tunnan!

Courage, friska tag! . . . Blif modig, dierf och stolt,

Upvickla din moustage! knäpp opp din våta kolt!

Dit granna bälte tunt kring- bomulls-skiortan linda.Do
A t med en ledig arm de tunga åmar vinda,

Och du som rullar der med dina röda hiul,

Klif neder af dit sprund . . . Kör under detta skiul . . .

Hvad du ser ädel ut. när du af vinet hettas,

Och med din skål champagne vid sprundet står och

svettas;

Fort, krön med denna qvist . . . Stå intet blyg och sen.

Krön sprundet med en qvist af denna blå cyrén.



93

Blif eldig, stark, och kär . . . Kom brottas i din vrede!

Eir vill du intet slåss ... Så tag min Mandolin.

Och ur dit krönta kärl min stånka fyll med vin;

Se stint ut, der du rår, och i din rustning prålar.

Med bruna stöfvel-skaft och randiga knäskålar,

Hvad numer har dit kärl? . . Kör kärran fram, lät se?

EN KUSK.

i

Rosolis Numro i. . . . Vespedro Numra 3.

JEN SEN.

- Du med dit hvita spann, i skygd af fakläns låga.

Som gungar på dit skrin och röjer din förmåga,

Med kringlan half i mun så frisk och chapeaubas,
; Hvad är dig anbefalt?
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EN KUSK.

Capitlets Mallaga.

HERMAN.

Än den med bruna foln, som står så röd i pannan.

Med pipen tätt til mun och ögonen i kannan,

Kör fram . . . lyft ankarn opp . . . Hvad bokstaf har

du?
EN KUSK.

X.

HERM A N.

Hvad Numer och hvad sort?

JENSEN.

Hamburger Numra 6.

H E R M A N.

Men hvad dit ök är stolt? . . hör hur' det gnäggar bara.

Hör mot des fräna skrän hur bygdens hingstar svara,

Vid deras ystra brunst och gnäggning hvarom an.

Trompetens sträfva klang är nästan lika dan.

Et prägtigt echo hörs kring skogens kamrar flyga

Bland Postilioners skrål, som sig från vägen smyga.

Hvad bokstaf på dit sprund? Hvad sort har du berett?

EN KUSK.

P. . . . Pomerans-Essence . . . Söt-Cummin N:o i

.

JENSEN.

Hola! . . . Trumpeten hörs! . . . Hvad nytt för synj

och öra?
j

Se Trundman på altan . . . var tysta ... få vi höra.;



TRUNDMAN
Med en nplyft Urna, omgifven

Af, Faklor.

CHOR.

Skåden hit, märk och mins!

Movitz mer ej fins,

Vårt öma öga gråter.

Ren Hans mull samlad är

I den Urnan här,

Trundman uplåter.

Sjungom högt Bacchi Låf!

Såfve Movitz, såf!

Såfve Han gömd och glömd.

Smädad och berömd;

Nämn Hans glada namn nu åter,

Skåden hit, märk och mins!

Movitz mer ej fins,

Vårt öga gråter.

TRUNDMAN.
Hvad må jag ej gråta

Min Bror och bestört,

För ögonen våta

Nu hålla mitt skört.

Templet jag åter,

Sorgsen uplåter,

Hvad skall jag göra? jag gråter.

Hvad skall jag göra?

Templet förstöra?

Nej, jag skall hänga mig sjelf;

Dock nej, du flod, du klara Elf,
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Lät i ditt Sköte min hamn sig få dölja,

Öpna din bölja,

Lät mig få följa

Med dina forssar och dö!

Men ach! hvad skall jag göra?

På denna så sorglig-a Ö

!

Hvad olust! sömn och grät i detta Floras Hof?

Op Aiiall, fölg med oss . . . op, ligg ej der och sof

Mitt öga biuder mig, sen vi vår hamn opletat,

Sen jag trots vind och våg mot hafvets böljor stretat

Och sen med sång och sorl jag anfört Bacchi tropp

At nu sin hvila få . . . op Avall, res dig op! ! !

Du Templets dörra-vård! - - i all din ångst och syra

Med drufvors hängslen prydd, och väpnad med din lyra

Som skrattar i din sömn, så flottig som en ål.

Skänk mig vid dagens blick en halfpart ur din skål

Op! ligg ej der och pip och kuttra som en dufva

Märk! från den gyldne skyn til minsta svamp o cl

tufva,

Vid morgonrodnans rand som fläktar op och ner,

Hur' glädjen svärmar kring och all naturen ler.

Si soläi nu glittrar fram, des strålar käns så sköna

När ur en kulen sky det regnar kring det gröna,

De späda vindars fläkt all negden öfverfar,

Och från en kylig sömn gör ögats hinna klar.

Från löfven perlor strös, på elfven skuggan spelar,

Och nattens tysta Gud i dimor sig fördelar,

Den mörka flugan flyr, fast ögat ser ej hvart,

I gyldne puncters spel, som skifta grönt och svart . .

Kän sötman af den lukt, som från det planket ångar

Der Movitz Hecatombe instänger flodens gångar,
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Hvart löf der helsar diupt en mild uprunnen sol,

Och tuppen ur sin glugg ren första gången gol.

Naturen vaknar, Bror . . . Alt fältet nu opklarnar,

Me^J;tampar, sågar, hvarf, med valkar, hiul och qvarnar,

På._JJkren__plogen vänds ... i verkstan släggarL__hörs.,

Och sluparna på siön med spända segel förs.

Op! ligg ej der och lyss, och dina strumpor valka,

Kän, Gubbe! hvilken lukt vid västanvädrets svalka,

Hvart träd sit rökverk bär åt Flora högt i skyn,

Hvar fisk i lek och rom försilfrar vattubryn;

Med purpur-röda ben de hvita tranor hoppa,

Sig skåftals par om par i Templets rännil doppa,

Den röda kråkan yfs — papgoyan gul och grön,

I mandel-trädets topp sig ruggar ung och skön . . .

Inunder biörkens blad som daggens perlor kyler,

En hempling vaknad nyss, sit gröna hufvud skyler,

Hvad är hans sång ej fri? . . . Hör Avall, lyss åt lund

!

Men nej, han snarkar blott, och bara drar på mund.

Kring kullar, fält och häll, på bergens kalk och skiffer,

Drifs Templets hiordar fram af Fogdar och Calipher.

Hör! ! ! hör du Bacchi Man, Vallhionens glada skrål,

!Vid solens bleka blick och fästets röda prål . . .

Hör Jägarn's första skott, som mellan träden glimmar!

Och se hur' rökens dunst i liusblå rundlar immar.

Ån dalrar smällens dön i skogens brutna hvalf,

;Vid hästens rådda språng, som i sin loka skalf.

En bäfvan och en flygt imellan löfven rasar,

i
Af all den skrämda flock som skingrar sig och fasar,

Bofinken söng och föll . . . Talltrasten siunger än . . .

Men Gudar! hvad tumult . . . hvad nytt allarm igen . . .

Betrakten öfver alt . . . Hvad mycke folk och gäster!

Alt Bacchi Ridderskap! Prestinnor, Barn och Prester,

7- — Bacchi Tempel.
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Okände Vandringsmän, i kyllrar, stoft och dam,

Som mellan stöt på stöt i trängslen rusa fram;

All vägen är betäkt af friska, muntra värdar,

Som hvar och en sin gäst til Bacchi dyrkan härdar,

Der de vid trädens skygd i öpna luckor stå,

Och dagens frukost — Punch — i kurbits-flaskor slå.

Helt tätt står vagn vid vagn och kuskarne i rader,

Bland pikar och gevär, stöfletter och schavader . . i

En mängd af lass och klöf jemt färdas om hvaran,

Til Templets portar fram, med blomsterkrönta spann.

Hör ! Ceres drängars skrål, som gränsle stå på sprunden,

Hör! hur' de siunga gladt vid första morgon-runden,

Opp Avall ... se på mej ... se hvad jag har, och välg,

En bägare med vört, vespedro en boutelj',

Se! hur' min vört så skönt vid blåsten skumet krusar,

Och öfver bägar'ns brädd i hvita fraggor frusar . . .

Den kärnan på din läpp . . . den oljan i din gom,

Bär lifvets helso-dryck och dödens läkedom.

Men Bacchi Söner J! ! ! stig några fram i hopen,

Tag denna Urnan mot — och dessa tömda stopen,

Begråten Movitz stoft!

Min gråt bör ej bli dölgd,

Då jag nu ser din färd, af Charons andar fölgd,

Dig Movitz menar jag . . . Topp — håll ... slå vad

om supen,

At Charon aldrig haft så dej lig siäl på slupen,

Gu tår, Du Sälla Siäl! ! !

* * *
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O du! du glada bygd,

Der jag hans lyra hört i dessa lindars skygd;

För hvar gång som du satt i denna labyrinthen,

Med tummen mot din bas och fingret krökt på qvinten,

Och som mit hierta mins intil den stund det dör,

Hur' groft, med drill på drill, du söng Brillante-fleur.

Men ack! din mun är kall, förvissnad är den handen,

Som med så glada liud förtiuste denna stranden,

Den grottan mer ej syns, der du min Pythias,

Beundrad för din konst, sielf stifta din Parnass.

Der du! — ack tillåt mig, at med din Urna stanna,

Der du så ofta satt och pimpla ur min kanna,

Just denna kannan, den, som Avall kastat här,

Som giort så mången gång Olympen i dig kär . . .

Men himmel! han är död, . . . hvad hielper mig orera?

Hans stoft ju läng'sen gömt inom sin gyldne lera!

Du der! stå ej och svälg, med ögonen ihop,

Och ur din våta glugg fäll tårar i mit stop . . .

Ja! när han slöt sin sång, så var det, så at tala,

Som svalans flygt til bo bebodar nattens dvala,

Som gumsens bräk i byn, vid dagens bleka rand,

Betyder lammens lust at somna efter hand.

Ty vid hans sista pust i krogdörr'n hos Madamen,
Af brödra-laget strax försvan den gamla stammen

;

Den kasta sin viol på nacken tungt och gick,

i En an' sit oboe inunder armen fick,

Den tredje, full med dun, stack fleuten i surtouten,

i Och alla oboe försvunno i minuten.

; Trumslagar'n hängslet promt op öfver hufvud drog.

Och hvälfde trumman kull vid krogdörr 'n der han stog.

Men Mouitz fins ej mer . . . kom följen mig, elFhuru?

Der ser ni Movitz bänk grönmålad och af furu;



Just från den granens topp, der denna bänken står,

Man Öl-capellets torn rätt fram i sigte får.

Den dunkla lyktans sken en strålig skymning kastar,

Hvarut som ögat ser och hvart åt foten hastar, . . .

Der står hans kersbärs-träd af daggens droppar hvitt,

Inom hvars fordna skygd han slog båd' bom och qvitt.

Der ligger käglan kull och klotet fullt med måssa,

Och der vid pottans grind, der luntan bran och blåssa,

Hans stöflor och carpus än ligga qvar i sand,

Hans stångpisk styf af blår med svarta pardou-band;

Hans fullmagt möglig, grön, med krumelurer skrifven,

Kringlindad om en ost, förbränd och sönderrifven;

Och der . . . hvad ser jag rätt? . . . Bredvid den halfva

skon,

Hvad ser jag? Himmel ack! hans capitulation

I renniKn vicklar sig bland skal och ägge-gulor,

Med gulbrunt stort sigill, standarer, klot och kulor;

0 Gudar! se hans väst — hans tröja, lapp på lapp,

Fins der en skilling? - - Nej — nej blott en ergad

knapp . . .

Ack, mägtar tidens hand vid dessa negder röra?

1 grund det glada folk förgöra och förstöra. —
* * *

Men ack! vid denna syn alt ökar mina qval,

De hvita snäckors prål, de röda musselskal;

Kring grottan Eols harm i blomman sorgligt hviner,

Alt visnar vid hans suck, från dessa små jasminer,

Til ekens stolta stam, än helgad der han står,

Så bär han ej sin topp så vördig som i går.

Och dessa åkerfält med gyldne ax betäkte,

I sin förvandlings-lag påminna mig mit slägte,



De blad, just dessa blad som gulna kring min fot,

Afskildra mig min min när döden tar mig mot.

Se dit åt mina Barn! förbi de höga ekar,

Längst in i skogens rymd, dit in ät . . . dit jag

pekar,

Säg, ser ni nägot träd? ... En hvit och yfvig stam,

Hvars rikt beprydda löf ur dimman glittra fram;

Tro! för'n de röda bär härnäst bofinken lockar,

At kanske på min mull man pimpinella plockar,

Och denna hand som förr i ständigt sus och surr

Til glaset sträktes ut . . . dum captat, capitur.

Ja! förr än dessa ben hint fram til skördeanden,

Är lian i min häl och skutan nära stranden.

Ty så är lifvets rund kring denna trinda boll.

En Mogols elefant med Kejsarns parasoll,

En Caimakan insvept i sielfva Mahomets fana,

Är i ^rT~blink ej mer än denna pris Havana;

Sielf Stor-Visirn til häst inom en väpnad krets,

Bland dubbla svansars fläkt på pikens gyldne spets,

Och Dogen på sin thron i glimmande gondolen

Är i en blink ej mer än denna torna skålen.

Kring alt! hvart tankan flyr i all naturens glans,

Stårjiöden tyst på lur, som spelman til en dans.

Den sämsta Snöpings lif, den skönsta Sultaninna,

Alt måste flux om bord vid Charons rodd försvinna;

Den Movitz verlden ägt måst sträcka sina knän

I samma svarta sump som Cesar och Eugene.

* * *

Hvad kulet vattu-spel, som ned i droppar faller,

Försilfradt i sit skum, bland jaspis och coraller,



Som med en kylig fläkt i gyldne vasar sprids.

Och genom nya rör til nya hvirflar vrids.

Bland dessa vatn-språng, der dygnet om de sqvala,

Vid trädens kulna rusk och all naturens dvala,

Syns Bacchi hieltars stoft kring kullar här och där.

Som hvar en pä sin spets en ophögd stierna bär.

De äldsta Bacchi Män, som trotsat tid och laster,

Med nakna hufvuden och kransar af albaster,

Har konstens lätta hand i Floras portar ställt:

En Noach, krönt bland dem, syns naken i sit tält,

Ned om hvars gutna bädd sig tvänne Nympher
smycka,

Som mantel']! från hans länd med yra ögon rycka;

På stöden midt emot Cambyses skugga står,

Der snillets starka drag sielf fasan öfvergår;

Et barn med bögda knän, det raglar och det blundar

För en tyrannisk pil som blodets utlopp rundar;

En Tantalus utsträkt, långhalsig, svart och ful,

Fördömmer i sin törst sit snabba vattenhiul . . .

Men i den stolta park, der träden sig fördela,

All Fröjas vällust syns i stela marmoren spela.

En Ahala så yr af konsten eldad skönt,

Med benet sträkt til skyn spritt naken står och

krönt,

Des axlar, barm och bröst Cytherens värma målar.

Fastän des ögons glans ej mer i tiden strålar,

Och på en marmor-häll, bland Cupidoners spel

En Ahaliba syns, vidöpen, kall och stel.

Des hand med blommor full en lusta tycks bekröna,

Som ögnas vid et veck uppå det runda sköna;

Zephirens lätta blåst och flodens våg än mer

Åt denna helgedom de sista pustar ger.



Men ack! hvad Furiers språng, som sira golf och

I väggar>

De hvita gips-verk . . alt . . alt, alt min siäl upäggar,

Til klagan, harm och qval, alt, alt beveker mig:

Må Urnan krossad bli och Tmndmcm dö med dig.

Må denna källans sorl som rinner mig så nära,

Frammullra i sin fart helt tyst Neptuni ära,

Men måtte detta stoft, just denna usla jag,

I hafvets bottnar strös vid Jofurs dunderslag.

Ack Vänskap, hvad du är? Jag tror i Bacchi rike I

Du Kärlek nämnas bör, som närm'ste hans gelike; \

Den ene kogern för med söttma och med sorg,

Med söta drufvor fyld den andre bär sin korg . . .

Hvi! skal min skröplighet sin morgon se allena?

Hvi! får mit stoft med hans sig ännu ej förena?

I samma kärl bli gömdt inunder Bacchi thron?

Men Mouitz fest begyns — snart nalkas Procession.

Alt Bacchi manskap svängs plutonvis mot hvarandra,

Inom hvars flyglar fromt de krönte hieltar vandra,

Och åter framför dem en rad af spelmän går,

Som under faklors sken på svarta trummor slår.

* * *

Emedlertid som vist en eller flere timmar,

Capitlet samlar sig der Templets ungdom stimmar,

Och som lanternan syns på Öl-capellets port,

Välan! kom följen mig til en så lustig ort.

Lät op! du Bacchi man som innanföre talar,

Din öpna fensterluft och dina varma salar,

Din skorstens mörka rök mot dagens liusa rand,

Och ångan af dig sielf som tittar ut ibland;



Den eld hvars glöd och kol kring dina kettlar sprakar.

Der du med skopan står och ideliga smakar,

Och brödrens hesa skrål vid systrarnas allarm

Gör at vi vänta svar vid bägarn från din arm;

Din lappmudd och calott i Junii milda dagar,

Dit hvita glesa hår som tolkar tidens lagar,

Gör at i Fröjas hof du mer ej syns så ung!

Med Nymphen i din famn, siung fader Beckman! siung.

* * *

Om Ödet skull mig skicka

En skön och dugtig Flicka, -:||:

At med sitt pip och qval mitt fromma bröst bedra,

A, a, a, a.

Jag skull ej som andra göra,

Efter folkets sqvaller höra,

Den Henne ville röra

Skull mig betala bra

Ha, ha, ha, ha, ha.

När hon gick ut til andra,

Så skul' jag hemma vandra :||:

Emellan Skafferi och Källarsvalen, va ba:

_A_, a, a, a.

Jag skul' intet bry min hierna

Om den prydnad hon mig ärna,

Blott Bacchi saft och kärna,

Flöt i Bouteljerna.

Ha, ha, ha, ha, ha.



Om hon mig sängen neka,

EU' ut åt dörren peka: :||:

Det kosta kanske på — men mor hon vil så ha.

A, a, a, a.

Om de fremmande, kan hända.

Med pistolerna opspända,

Mig kasta öfver ända,

Hvad skul' jag göra? Va?
Ha, ha, ha, ha, ha.

Der komme til exempel,

En andlig Man ur tempel, :||:

Som med en vördig list drar af sig hanskarna,

A, a, a, a.

Som han är en Man af värde,

Och jag trifs ej bland de lärde.

Så går jag mina färde

Och lemnar tofflorna.

Ha, ha, ha, ha, ha.

Om sen af Garnizonen

Kom den och den Baronen,
:||:

Min hatt i fenstret såg, bland andra hattarna,

A, a, a, a,

Och jag skulle blott bejaka,

At jag sofvit hos min maka.

Helt säkert jag mig staka,

Och stoge chapeaubas.

Ha, ha, ha, ha, ha.



En ann' gäng kunde hända,

Jag ville hem åt vända :||:

Och liuset ännu bran emellan luckorna,

A, a, a, a,

At min Engel börja spotta,

Mig båd' prygla och hundsvotta,

Och kanske ur sin potta

Ge mig, et cettera.

Ha, ha, ha, ha, ha.

Men säj på tro och ära,

Säj ! kan man mer begära :||:

Än när jag sielf ser bort, och håller liusena,

A, a, a, a.

Sen når jag dem sielf insöfver,

Kanske om jag då behöfver,

Knapt et glas vin blir öfver

För mit besvär, . . . Va ba?

Ha, ha, ha, ha, ha.

TRUNDMAN.

Kom skrala Gubbe, kom, som skrattar åt din aska,

Som näslös dansar om i ringen med de raska,

Som med din tunga fot rör Fröjas miuka bädd,

Och med din röda plume bestiger grafvens brädd:

Kom! tag dit krus i hand! och dina lockar kamm
Giut döden i dit kärl vid morgonrodnans flamma,

Men glöm des malört bort på bolstren i paulun . .

Hola! kamrater! klang!!!- här stötes i basun,
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All negden hurra hörs, kring kärlens sprund och fragga,

Trompeten stötes stolt vid åsyn af din flagga,

Trumslagar n hvirfveln slår, med dubbla slag på slag,

Och luften mulnar bort af folkets andedrag.

Kring alt hvad ögat ser, åt kullar, berg och branter,

I mörka flockar sprids gevär och musicanter.

Op, samloms mina Barn!!! med andakt bugen er!

För all den härlighet som Movitz aska ger.

* # #

Men skåden! . . . himmel ack! . . . hvad ömt! hvad

skönt — jag bäfvar?

Märk! efter spelets tropp Prestinnan Ulla sväfvar,

Med svart utslagit hår, och gullgult damaskt släp

;

Betrakta hennes glänts mot alt det mörka skräp

Af Mollbergs stora vakt som framför går och slingrar,

Märk hur' des hvita hand på mandolinen fingrar,

1
Hur' hennes bindel skönt af vädrets ilar förs,

Och huru lätt des fot inunder kiortel'n rörs.

Den lilla pennans skymt, som ömt på strängen klingar,

En liten fläder är af Kärleks-Gudens vingar.

;Men hennes röst dertil vid faklans eld och språk

Gör siälen så förtiust som lustan rädd och spak . . .

På vägens blomster-stråt som op åt Templet syftar.

Märk! hur' precist sin fot hon efter tacten lyftar, . . .

Se hennes toffelblad broderadt guld i grönt,

Hur' vid hvart steg hon tar det strålar högt och skönt.

Hvad mer än dråplig syn? Märk! märken qvinno-listen.

Märk! mellan hvar cadance af främsta oboisten,

Hur' hon slår benet op så sulan syns på skon,

De blunda och de le i hela Procession . . .

IK
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Puff! hvad det kostar på, när hon ser ner på kragen

Knapt tippen uppå skon hon skönja kan för magen

Den opsväld är och hög och liknar en pulpet,

Der Astrild haft sin post och lemnat sit signet.

Kom mina kära Barn! ! ! De nalkas oss så nära,

Tänd! tanden faklorna! ! ! Soldaterna de svära,

Hvad stormen ökar sig? Med slagsmål, tvång och hot?

Op, låtom oss gå ut at taga dem emot.

TRUNDMAN MED CHOREN.
T R U N D M A N.

Sjung mina Söner alla tolf,

Sjung efter mej, se på Kärlet jag förer,

Lyft på Carpusen,

Fläckta med Ljusen,

Höj en opp Krusen, Commendeurer!

Stänk Persico kring Templets golf.

Stänk Ratafia,

Sjung vår Litania!

Noack, Maria,

David, Uria,

Ej denna urnan dem tillhörer.

Rent i botten

Lyft på Calotten!

Drickom om i botten,

Sätt uppå Calotten!

Sen på mei, se hvad jag bär,

Fallen neder, jag besvär!

I den Urnan, just den här.

Movitz aska samlad är.
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CHORUS.

I den Urnan, just den här,

Movitz aska samlad är.

T U T T I.

I den Urnan, just den der,

Movitz aska samlad är.

ULLA WINBLAD.

Prestinnor, bugen er med bittra sorgeqväden

För Trundman der han går inom de glesa träden

:

Mot dagens röda skymt och Kusens bläcka sken

Hans skugga sväfvar fram så lutad i alléen.



Än armarna i kors det mörka kärlet lyfta,

Då tusen hurra hörs af dem som gå och snyfta,

Än Gubbens armar lågt i vördnadsfulla stig

Til jorden sänker det och åter korsar sig.

IM en på hvem lyssnar han? . . Hvem är den der

Charmanta?

I språnget Jensen lik, som idlig hörs discanta,

Som pussig, blek och stin med håret i en lock.

Sin flaska rycker op utur sin puder-rock.

Han liusblå strumpor bär, den glada Bacchi Vännen,

Omaka liksom han, i skona messings-spännen,

Hör! hur' han grälar jämt, så vinögd, plump och stin.

Men nu — nu sprang han bort, längst in i skogen

in. . .

Hvad är jag intet trött? . . . De kulna moln som

fläkta,

Gör sömnen mig så söt, at ögat må försmäkta,

Knapt mina ögon se den Triindman i sin nit,

Långt mindre örat hör hans sorgepsalmer hit.

Men ödet och vårt kall i stillhet må vi lyda

Med öma klage-liud, at vinets dyrkan tyda;

Op Systrar! slumren ej . . . lät nattens andar fly!

Snart Bacchi eldar sprids i dagens öpna sky,

Snart Presterna med bloss mot altaren sig stöda,o
Och inom galren snart skal ofFerbloden flöda,

Kom, Triindman vinkar oss . . . och hviftar med Turban,

Nu ropar Cantzlern — Marche — och Mollberg står

på plan.

Betäcken edra bröst!!! vår skönhet må vi dölja...

Op! oss är anbefalt — näst efter Triindman följa,

Trompetens fräna liud ger klang i skog och mark,

Med andakt följen mig och Templets Patriark!!!
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ULLA WINBLAD
Framför Choren af Prestinnorua.

Sjungom Systrar, Fröjas ära,

Fast vi Bacchi rökvärk bära,

Fröjas ära :||:

Våra varma bröst begära.

Vi bekänna Hennes Lära

Och Gudinnans Lag besvära. Da Capo.

CANTZLEREN.

Du Bacchi Corporal! och Ordens-Granadeur'n!

Dig anbefaller jag som Marskalk af liqueur'n,

Gör rum för Procession!

C HOR.

Under faklans dunkla låga

Vi til Bacchi gårdar tåga,

Men vi våga :||:

Klandra Dödens pil och båga.

Spör oss någon om vår plåga,

Blir det svaret på hans fråga. Da Capo.

MOLLBERG.
Nun wolln wier salutiren,

|

Schilträ !!!... auf axel . . . Sch till . . .

CANTZLEREN
Med Ordens- Caraphin, framför Basviolen.

Nu är jag just von bieren,

i Så at i all den glänts jag sväfvar som Prestaf,

Knapt handen orkar op at lyfta hatten af.



MOLLBERG.
Schilträ — auf axel !!!... Schtill

C ANTZL É REN.

Tack vackert för besväret!

Märk Bacchi Ridderskap! när Mollberg rör geväret

Så må vi buga oss och klinga med hvaran;

Oplyftom Caraphin! ! ! Se nu, nu skyldrar han . . .

Det kallas tempo det, så kunna nacken vrida,

Och med en afvig hand geväret slå på sida,

Bli vinögd som en uf . . . stå raker som en stör.

CHOR AF PROCESSION.
Melod. La maison est ä son mattre.

Ah! Monseigneuro
Är just i sin galla,

Fallarilalla.

För din moustage måst' döden knäfalla.

Ah ! vot' Serviteur.

C A N T Z L E R E N.

Tack! Fader Mollberg tack! . . Tres humble Serviteur

Framför din batalion din egen skål vi dricka,

Hvad du ser tapper ut kring halsen med din bricka

Och med den mössan tänk! så silfversmidd och hvi

Hvad du drar hieltar fram för spetsen af din plit . .

Din mulna anlets-färg, din hvita lock vid öra,

Och dina ljusblå skört med hvita veck, må göra,

Alt bildar dig så skön bland trummor och gevär . . . J

Klang nu, nu skyldrar han! !_! . .. bien obligé, mon cher.j
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CHOR AF PROCESSION.

Bien obligé,

Nu skyldra de alla

Fallarilalla.

Mollberg, din skål! ... lät fluidum svalla!

Och ny sötma ge!

CÄNTZLEREN.

Hvad du ser dej lig ut, du Mollberg för paraden.

Din like näpplig nämns i hela Henriaden.

Men J med Basviol'n! J raska Gubbar, märk!

J Bröder, tumlen ej med Ordens speleverk!

J kommen väl ihog hvems hand rört detta skråfvet,

Knapt sådan Meckei fins i Meklenburgska Håfvet,

Gå jämt i tact . . . jämt jämt ... jag säger än en gång,

Hans like aldrig fås på valthorn och basong.

Han trotsa i sin tid Soprano i Neapel,

Bezzozzi i Turin och mången an Constapel,

När med en pussig käft han mumsa på sit rör,

Och det för et patrask, som intet har gehör.

Med ögonen ihop och näsan i surtouten,

Han svängde oboe, så tonen gnäll mot knuten.

Kamraten midt emot rödbrusig, tiock och stin,

i Smög ofta samma ton uti sit valthorn in.

Men himmel! hvad allarm? ren börjas nu med sången.

:
Sväng sakta Bacchi Män, i denna blomster-gången,

i Du der Vakthafvande vid basviol'n framför!

i

Höj faklan högre op och på carpusen rör.

Lät kring violeris hals des klara gnistror skakas,

Och svinga din carpus båd' framåt och tilbakas.

Klang Öhman Fodermask, du Bacchi Commendeur,

Med benena i kors och helsning från Skanör,

i 3. — Bacchi Tempel.
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Ja! du! du forna vil fem stop och intet yra,

O Gudar! hvilken gäck? han är placat af fyra.

Drick ut din krönta hälft . . . ryck in uti dit led.

Och blif en kostlig länk i denna våta ked.

Nock än, ur Caraphin. vid spelets storm och dunder.

Må vinet giutas ut . . . klang Läfberg . . . håll inunder!

Stig fram du Bacchi Man, i dit incognito.

Med hufvu utan hatt och foten utan sko . . .

Marche vid trompetens skräll ... slå benen op -

marchera . . .

Mot basviolens hals sank bröst och skuldror mera.

Och skingra faklans eld vid den upgående soln,

Från deras pust och flämt som våndas med violn.

Siung — Siungom alla ömt — Re n mina läppar snyfta.

Vid åsyn af det kärl som Truiidmau nu uplyfta;

Siung efter honom Barn! ! ! Ophöjen hand och mund
Ty Bacchi fest begyns och just på denna stund.

Förenom våra liud med all den starka skara.

Som vandrar framför oss at Movitz stoft bevara.

Oplyften edra krus med famntag åt hvaran!

Nu öpnas Templets port . . . Men hvem är denna Man,

Som redan solens glans til vinets fest förblindat,

Som naken öfver alt sin krans kring medjan lindat

Som mot sit hvita skägg, inom sin svulna famn.

Vår Movitz lyra bär och jollrar vid hans namn.

Op Avall! ! ! op Seigneur! ... ej tid at längre sofva,

Op! klinga på dit spel . . . med oss dig hemförlofva

Til Templets helgedom . . . Men säg mig hvad han trori

Hör på hans vilda sång ! ! !



Å V ALL
Vid Tempel-dörren ined Lyran.

Tom är min flaska, Tunnan utrunnen,

Guld i min ficka var aldrig uti,

Knapt den Tråsändan ännu är spunnen

Fullt til det blaggarn min Skjorta skall bli.

Och till en Jacka prydd med snören.

Väfd utaf getragg, lagom stor:

Fan ta som tror, At Klädsfabriqueuren

Ännu hint födas och ögnat sin Mor.o
n

Jag heter Avali Bror.

Tom är min Verkstad, knapt fins der värke,

. Knapt til en pinne at slå i en klack.

Aldrig en stöfvel, inte et märke,

Aldrig en sula . . . nej ingen, stor tack.

Afklädda väggar, små och låga,

Nedrutna golf med beck och talg.

Men ändå klang — mit stop i full råga,

Fräser Rosolis och glödgar mitt svalg.

Af sorg vid Mouitz död, J kostliga Seigneurer!

Jag legat hår två dygn.

Just här på trappan, ensam, allena

Jag nu mast legat två dygn vid mit stop;

Och med min klang på denna här sena

Templets all Ungdom jag bodat ihop.

Just under detta mandel-trädet,

Der nu pappgojan skrattar frakt;;

Der har jag spelt och siungit det qvädet.

Som all naturen til klagan opväkt.



CANTZLEREN.
Inträden Commendeurer,

T ordning par om par.

Å VA L L.

Lamporna fladdra . . . Faklorna spraka,

Hästarna gnägga . . . och Tntndman ser ner,

Nympherna gråta . . . skyarna braka,

Floden sig grufvar . . . och Eol han ler.

Men mina Barn, i gråt jag somna,

När jag min Broders Urna såg;

Träden då in! . . . Välkomna, välkomna!

Bacchus opelde vårt blod och vår håg.

Ack om jag kunde stå,

Och ögna blott en skymt af dem som kring mig gå! I

Men Gudar! hvad allarm? . . . Mit skrämda hiertaj

bäfvar,

Min syn förvillad blir i mörkret der jag sträfvar,

När i min blöta sömn vid denna lampans sken,

Jag nyss på trappan låg i porten här allén:

Och då mot vädrens blåst jag under trädet grina,

Och jag såg op och drack — så hördes luften hvina.

Jag såg — och lyssna ömt uppå de stumma dön,

Som ständigt höras hit vid Charons rodd kring ön.
|

Än skymta åran fram och än sågs hela raden

Mot flodens hvita fragg i vassen hvälfva bladen,

Än flög en korp förbi, och än, vid blixt och rök,
\

En fiskmås dyka ner, och op åt flög en hök.

Än tände sig et bloss och än des eld sig dela,

Än Månens liusa klot på mörka böljan spela,

De nakna granars sus, de böjda aspars fläkt,

Och ufven der han tiöt mig giorde så förskräkt,
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Så bägar n föll ur hand . . . Men hör hur' folket

svärmar,

Sielf Tmndman frammanför i släp och vida ärmar,

Hör! hur' han siunger högt vid tusen faklors språk,

De slagna hieltars lof . . . men ack! hvad storm och

brak?

Helt säkert detta folk vil Bacchi pressar klämma,

Jag känner Ullas röst och Tmndmans grofva stämma,

Och mins ännu i natt, vid lampan der jag låg,

Hur' prägtigt sluparna man bort i viken såg.

I vassen öfveralt, der ofFer-hiorden råmar,

De hvita seglen sågs bland roddare och pråmar,

Tils slutlig, vid et knall opblixtra hela strand

Just samma den minut som Tmndman steg i land.

Des dierfva blick til skyn . . . des röda svett i pannan,

i
Des vördnadsfulla nick — när Gubben öpna kannan,

Hans staplande gutår . . . för n oljan halka in,

Var värd Åpelles hand i målning mer än min.

Men när hans bröst hvar gång vid pipen flög och flåsa,

Och hårets knorl så sträft sågs kring hans axlar blåsa,

Och då hans öpna gap med hvita tänder prydt,

Mot kärlets bräddar låg, nyss skuradt, blankt och nytt,

Och från des hvita skägg, när ölet ran och sqvala,

Så dråplig tafla, Barn, kan inte guld betala ...

Men räcken mig en gång et spetsglas obemängdt! ! !

Gör ej min sorg så diup och ödet ej så strängt.

Et spetsglas pomerans . . . Men ack! jag all ting saknar,

Jag utan vänner dör och utan glas jag vaknar.

!

Min tanka grumlig blir . . . mit hierta saknar luft,

\

Min anda sit begär . . . min hierna sit förnuft,

i
Mit blod sin lugna fart, mit snille sina lagar,

Och kroppen alt sit stöd när hufvu så behagar . . .
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Men hvad min oro öks i denna mörka vik,

Af dessa Nymphers skrål och dessa gastars skrik.

I förgår låg jag här på trappan och cavera

Med hufvu fullt af löf och glaset med madera.

Min hand var vänd til stryk, min fot oplyft til dans,

Och detta gula skägg var stänkt med pomerans.

Ur denna Noachs bild, ur pipen mellan låren,

Jag skrufva oljan ut och prässa sista tåren,

Jag gret, och i hvar tår som ned ur ögat föll,

Det fräste finkel, Barn, som hundra grader höll.

I mandelträdets topp pappgoyan söng och hvissla,

Då skrufven i min hand de skönsta toner gnissla,

Gå bort ... lät döden sielf afkyla min person;

Men hurra, Trundman syns och der crår Procession . . .

Se Canzlern med Pocaln! hur' hiulbent han sig

svingar,

När Mollberg gör honneur och Ordens-spelet klingar,

Kors hvad hans skugga bräns? . . .

Men ack! hvad dufna ök?

Som opför trappans brant opklifva på försök.

Klang du — du Mollberg, Bror! med hårpung och

mustager,

Du ser mig ut, Kamrat! som du har tömt fastager.

Hvad du tar tappra steg framför dit krumpna led?

Med pikens gyldne udd och mössan på en sned.

Hur' fromt syns i din marche de hvita vådor blänka,

Då du med piken fäld vil sorgefloret sänka,

Din röda tyska läpp, förvillad i sin min',

Befaller Trummans halt och Nymphens mandolin.

Klang Mollberg! du är skön . . men himmel, hvad jag

skådar

!

Hvad röster och musik som Fröjas folk bebådar,



H9

O Gudar! hvilken Nymph med svart utslagit bår,

Som främst på trappan steg och fram til Templet går,

Hvad skira kiortlars fläkt kring hennes tofflor spela,

Som under vädrens pust sig lyfta och fördela;

Ack Ulla! alt dit prål förqväfver all min röst,

Din skål i denna vört! !-!.-.. Din bild i detta bröst.

Trompetens upbrott hörs! . . . klang Trundman der du

tråkar!

Med Urnan mot dit bröst, och om din hielte sprakar;

De klara högders brand, vid folkets storm och stoj,

Gör dig, din skugga täck inom sit flor och boj.

Vid kärlets ädla tyngd du hedrar den du tienar,

När åt des kalla stoft dit hierta varmt du länar;

Gäck til dit våta kall som pryds af dina år,

Inom den porten in, som för dig öpen står ...

Hola! pukslagar'n hörs! . . . och Processionen skrider,

Klang Ede 9 klang din skål, der du på tunnan rider,

Som brygdens Härhold främst, til folkets tröst och gagn,

Med rosor kring dit sprund och faklor kring din vagn.

Jr. * *

Men himmel! . . . se en mängd som hosta och gå luta,

Som basviolens block i steg för steg framskiuta,

Märk! huru skråfvet spräkt, vräks likt et skepp i qvaf,

Som sqvalpar mot den strand der linan brustit af.

Knapt skönjer ögat mer vid Brödrens våta möda,

Än blott en horizont af näsor, blå och röda.

* # #

Du der med lur'n i mun, med röda mössan, du!!!

Lät vimplen fladdra ut.

Hur' prägtigt ser jäg nu!



I 20

Vid oljekannans svigt det krönta Barnet buga,

Och åt hvar Bacchi Man des oljekaka truga;

Vid dönet af basun inom sin slutna ring,

Det ögnar fromt til skyn och biuder kannan kring.

Klunk Mollberg der du står — klang Ede der du

gungar,

Och vivat Fröjas folk som mellan spelet Kungar.

# # #

Hola — der raglar en som Movitz stråke bär,

För h vilken trumman rörs och ropas til gevär —
Välkommen Gubbe du — som orkar drufvan prässa

Med glädjen i din mun och sorgen på din hiässa.

Din skalkhet glittrar fram på dina silfverhår;

Wolfdaiier, du som tyst så mången lagt på bår,

Så en bedröfvad far vid dottrens gömda vagga,

Som mången svartsiuk man uti sin hämd och fragga,

Träd op til Templets port — der inne önskas dig

Et majregn utaf öl i dina torra stig,

Gäck, famla i dit kall på denna klago-dagen.

# # #

Der dansar fram en an med näsan sönderslagen,

I en dimie coupée — en charge a Trois pas,

Grälmakar Löfberg klang! — välkommen och hurra! !

!

Hvad du har tumlat om och hvad du orkar föga:

Han är det, utan hatt, med silfverglitt på öga,

Som framtil på sin kolt ej mer än fodret har,

Och baktil intet mer än öfvertyget qvar.

Klang Löfberg — drick mig til, snart morgonrodnan

flammar.

Men Gudar! hvem är den som trampar der och dammar? 1
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Med handen sträkt til skyn och ögonen ihop,

Som med et bittert skratt lagt locket på sit stop,

Och hiulbent speglar sig i trädens glesa skugga.

Hvem är den Bacchi Man? — O stolta Ehrensugga —
Välkommen i din ångst' — kom luta dig och drick

Af denna högtids-vört jag nyss af Trundman fick.

* * #

Hurra! se Rensen sielf, bland folket hur' han drifver!

Med pennan krökt i hand han ideliga skrifver.

Han mumlar i sin skrift och ser på batalion ....

Men • -Mollberg, bugar sig vid spelets klang på bron;

Alt folket bugar" än och Templets vimpel blåser.

Det Parentatör'n är, så tiock > som en Boråser,

Bevar' oss, hvad hans hår det fladdrar gult och sträft?

Bevars! hans andedrägt snart vädrets våld förqväft.

Han är det — der i dör'n, som nu sin penna hvässer,

Som skal kring Movitz stoft i dag strö sorg-cypresser.

Klang, portarna slås op — alt Fröjas hof-foik syns,

Der kommer Trundman ut, och Festen nu begyns.

G AN T Z L E REN.

Alt folket träde fram — Alt lefvande härinne,

Träd fram, och siungen högt vår Movitz sorge-minne.

CHOR.

Hvem är som ej vår Broder mins?

Fastän hans skugga mer ej fins,

Fastän hans Waldhorn tystnat har,

Är skogens genljud ändå qvar:

Än Floras foglaskara

Skall ömt hans spel förklara,
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Än Jägarn vid sin snara

Skall på sin pipa svara,

Hur ibland Orphei Söner

Af Bacchus krönt så sköner,

Han utan Like var.

T RUNDMA N.

Prestinna, tänd din eld! ... J Nympher! . . . Templets

präl!!!

Med dubbel skönhets glans vid dödens göromål,

Utgiuten eder gråt! . . . Men hör, Pukslagar n larmar,

Med pinnen hvälfd i skyn och silfversmidda armar.

En prägtig hvirfvel hörs i dubbla slag på slag,

Som bodar något stort och något nytt behag.

Med pinnarne i kors och tummarna i vädret,

Går klangen op åt skyn och konsten ner i lädret,

Hvad han ser munter ut, den Pukar'n, och så gladt,

Med liten svart moustage och galonerad hatt.

Nu trumlar han til storms — bevar oss hur' han larmar,

Flyg - - flygen alla fram med vidt utslagna armar,

Mottagen denna Man ... det Parentatorn är,

Den sorgsna Rensen sielf, som nu vår gråt begår.

CANTZLERE N.

Du Fröjas täcka folk, som vrider dina händer,

Som nu vid altaret din fälda fa kl a tänder,

Som blottad i din barm med dina höga bröst,

Til jorden kastar dig . . . var tyst, hör Jeuseus röst,

Pukslagare, slå an ! !

(Pukor.)

J Spelmän och Railleurer!

Alt Bacchi Ridderskap med Templets Commendeurer,
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All denna menighet, som hår i Templet syns,

Nedböjen edra knän — Parentation begyns,

Och klockan klämtar bön.

Du Gubbe, du som snyftar,

Som stolt vid BasvioFn den röda stråken lyftar,

Som under faklans sken med hvita lockar står,

Släck blossets dunkla eld der dödens fasa rar,

Och fall på dina knän.

J raska Köresvänner,

Som sprundat Bacchi kärt, J brygdens Åldermänner,

Opvicklen edra skiört — til jorden fallen ned.

Nu Parentator'n syns, hans upsyn är oss vred.

Flux hattarna utaf.

Du Templets gamla myra,

Du brygdens Embetsman af skylten N:o 4,

Som under trädets rusk och löfvens kulna fläkt

Dig här med lyran lagt —- stig op och var betäkt,

Och träd i templet in.

Du Ordens Granadeuren!

Med alt dit manskap fall '— fall ned vid Tempel-dören,

Häng mössan på din pik! ... slå handen för dit bröst,

Nu träder Rensen fram — med bäfvan hör hans röst.

,

Pukslagare, slå an!

T R U N D M A N.

Alt folket falle neder.

MOLLBERG.
Hau! Schilträä mitt mousqvette . . . geschwindt i alle

leder.

t RUND M A N.

Prestinnor, bugen er vid alla klockors Liud.
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Hvad diupa sorge-nrål omgifva Vinets Gud!

EN HÄRHOLD.
Stig Parentator fram ! ! !

J E N S E N.

Nyss i de mörka vågor,

Der nattens fasa rår, bland thordöns qvalm och lågor,

Der klippans branta tyngd högt öfver hufvu står,

Och med en vredgad spets til Jofurs skyar går;

Der bergen vältras ner med brända löf och grenar,

Och åter kastas op uti et regn af stenar;

Der en förtörnad flod sin klagan giuter ut,

Båd' fängslad i sin fart och störtad i sit slut;

Der böljor utaf eld ur Plutos kamrar flyta,

Som sig til högre qval i liusa svall frambryta;

Der Titius förskräkt, fördömmer Gudars Far,

Då gammen ur hans bröst en blodig lefver drar;

Der Jättarna med harm sig ilskefulla rifva,

At på hvarandras rygg til himlarna opklifva;

Der Ixion med flärd af Hymens fakla bränd,

Blir i en glödgad ström på hiulets axlar vänd;

Der hvita bloss och sken ur tända ugnar giutas,

Som med en hisklig gråt än öpnas, än tilslutas,

Och der en vredgad Drott med krona af cypress,

Sin stolta nyckel för' och spira utom dess.

0 Gudar just — just der, på denna grymma orten,

Höll Plutos svarta vagn och hästarna för porten,

Skenbarligt såg jag då vår Movitz oförtänkt,

1 svart fotsidigt släp med gyllne, stiernor stänkt.
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Hans upsyn tyktes vred, hans spridda blickar kulna,

Och kindrens sinka färg, som axen når de gulna.

Men en trehöfdad hund jag bunden såg och krum,

Vid denna mörksens port, oprest på hafvets skum.

En grämelse och nöd all örats känsla qväfde,

Vid tusen fångars skrål, som plågotyngder häfde,

Och mot en grunig eld bakom en itänd lönn,

De svarta skuggor sågs än vältra sig i siön,

Och än vid jernbasun, hvars liud ny nöd förkunnar,

Med brända hufvuden oplyfta gap och munnar;

Bland gnistror, blixt och rök, sågs blodets ack och ve

I röda droppars spel förtviflans målning ge,

När från den svafvel-siön, som storma, brann och spraka,

Benranglen flöto fram och bloden flöt tilbaka;

Der samm en usel mor med vilda ögnakast,

Och höll en brottslig son i sina armar fast.

Han åter dubbelt vild til fadrens bröst sig slänger,

Som våndas i en glöd bland halster, jern och tänger. .

.

Förvirrad i min siäl, mig tyks jag ännu hör,

Den jernbasunens skräll som afgrunds bäfvan gör.

En kuttra som en uf, en jama som en katta,

Men Movitz tykte mig i porten stog och skratta,

' Så tändren skallrade och ögonen föll ut:

i

Ja! så at svetten ran och koka som en lut.

Den svarta mantelns släp, den gula skuggans fasa,

Gör at mit stela bröst käns klappadt som en trasa,

Mit hierta i mig klack, och gikten flög i ron;

Cerberus, templets hund, han nagga mej i skon.

Alt nattens trolleri kring om mit hufvud rasa,

Och hvarut ögat såg blott nya eldar brasa.

Så opsteg ur en rök en strålig Hecatombe,

Då Movitz hufvu brast och smattra som en bombe:
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Ur lågan giftet flög, och ormar ur det diupa,

Der paddors svarta mängd bland crocodiler stupa,

Bland vingar, ben och klor, en aska breddes ut,

Som ständigt flamma op vid Eols hvin och tiut.

IM en Bacchi Ridderskap - - om ingen mig hugsvalar,

Så vet jag näplig sielf för hvem jag står och talar.

T RUND M A N.

Allons! et glas champagne!!! Pukslagare, slå an!

(Pukor.)

PÅRENTATORN.
Slik kräslighet — gu tår — sielf Croesus aldrig fan;

Men Bacchi Syskon! märk!... vid knallan då hufvu

flamma,

Så kallna all min blod, och tungan skalf och stamma.

All luften liusna op, båd' klippor, strand och våg,

Och et mig okändt land jag mellan molnen såg;

Den hvälfda dödens port, med hästarna i trafvet,

Hiul, kedjor, bommar, alt, alt sönk burdus i hafvet,

Då vid et präktigt sorl af fleuter och musik,

Et tempel restes op, Olympens boning lik.

Jag kröp, jag sprang, jag flög til obegriplig ära,

Til tusen tafflar fram med dricka och förtära,

Til stekta kycklingar och strufvor utaf gull,

Och mumsa et ^alops ur en rubin-castrull,

Der bars en pouding fram förgyld i alla kanter,

Men sockret strödt ikrino bran klart som diamanter,o
Et blått lax-vällings fat var så min smak i lag,

Så pulsen blef helt miuk från sina torra slag.

Persilje-abborn Barn!!! uti den gröna saucen,

Och i sin smör-paulun den äppelstinna gåsen.
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Slikt alt gör mig bestört . . . inen jag —-jag drack och åt,

Vid vackra munnars- min' och sköna ögons gråt.

Der gingo Gudar kring och med hvaran spassera,

Mars med et kycklingben och med et glas madera,

Apollo tog en sup, och Bacchus satt och sof;

Men Jofurs guld-pendul slog fem i hans alcov.

Vid urets klara spel, på små fauteuiler runda,

De trenne Gracer sågs hvar vid sin smörgås blunda,

Jag blunda vid min syn . . . men just då jag hant fram,

Gick Månen ned i moln och templet flög i dam.

Jag kände utom törst en lindrig hufvudyra,

Min andedrägt blef sval, min tunga full med syra,

Då först, då mindes jag nu dagens göremål.

T RUNDMA N.

Klang! knäpp på pukorna, klang! Parentatorns skål.

COMMENDEUREN VID BASVIOLEN.

Klang! Parentatorns skål som så förträffligt rimmar,

Tänd af Apollos eld hans hela väsend glimmar,

Men med en skurpen läpp och med en tom boutelj',

Vid sielfva vinets brunn stå torstig som en elg;

Och med en siäl insvept i sielfva Charons dimma,

Hur' kan den främsta Skald en enda mening rimma,

Förqväfs ej snillets fläkt i rimmets tvungna slut, T
När stopet ligger stielpt och oljan runnit ut?

TRUNDMAN.
Slå i et glas champagne J läckra Nuditeter!

P A R E N T A T O R N.

Det kallar ja? et vin för Kungar och Poeter.
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Hirr, hurra i min siäl, hvad det var delicat!

En blandning utaf vört, af finkel och succat.

Klang, fyllen edra kärl — bon Systrar, fyll i mera,

Räck Ulla bägar n der . . . den dera med madera.

CANTZLEREN.

J Nympher, slån i mer!

PRESTINNORNA.

Fullt ers Magnificence,

CANTZLEREN.

Räck Fodermasken vört — Lars Löfberg pommerance.

Och den vid basviol 'n som står och flätar benen,

Må af det kärlet få som bär den blå cyrenen.

ULLA WINBLAD.

Gudinnan kallar mig från Templets göromål ! ! !

TRUND MAN.

Stöt i basunerna ! ! ! Prestinnan Ullas skål.

P ARENT A TORN.

Mit Öga fullt med gråt som bägar n med liqueurer —
Lät bägarn gå ikring J Templets Commendeurer . . .

Men Gudar hvad jag ser? . . Du lilla sorgsna Nymph,
Hvårföre gråter du? . . Hvar tår blir mig en skymf,

Om ej med Movitz mull du den i stillhet blandar .

.

Men ack, hon sväller op . . . fram Junos tienste-andar

Hon staplar på sit mål . . . hon rifver sina hår,

Kom vads at verlden snart en glättig nyhet får.
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CANTZLEREN.

Gäck Ulla i dit kall, dit Hymen dig nu sänder!

Påfogeln redan stolt den gyldne vagnen vänder,

Din hiessa siras skal med liljor af den hand

Som ger naturen lif och frögdar haf och land,

Gå bort ....

PARENTATOR N.

Släpp henne fram, hon börjar redan hicka,

Snör hennes snörlif opp . . . Klang, Nymphens skål

vi dricka,

Må Junos lätta hand opbädda hennes säng,

I Templets gyllne Chor . . .

Ja vidare i fläng,

Med snabba språng och skutt jämt blunda jag och tråka,

Tils genom hvalf i hvalf jag templets grindar råka,

Et ständigt hurra söngs, hvart hän jag sprang och kom,

Och Qvinnor, Barn och Män i gräset tumla om.

Men jag skred längre fram op til de inre gårdar,

Förbi de ätte-fält ... de stiernbeprydde vårdar,

Der Bacchi hieltar göms vid et fulländad t lopp,

Bland Ciceroners stoft.

CANTZLEREN.

Lyft Movitz urna opp.

Trumpetare, gif akt!

(Trumpeter.

J

P ARENT A TORN.

Sen hur' jag flög och flängde,

Så hatten blåste af och hårets lockar hängde,

9. — Bacchi Tempel.
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En gast mig fängslad fick, insvept i dam och rök,

Den gasten som en korp förbi i luften strök,

Och skratta Movitz namn.

C ANTZLEREN
Pukslagare — rör pukan!

(Pukor.)

P A R E N T A T O R N.

Hvad rysning i min blod vid denna mull i krukan?

Men gode Bacchi Mån . . . strax gasten bort han flög,

All Templets härlighet opran så klar och hög.

Just denna sälla park der Bacchi Bröder andas,

Der vinets helso-saft med lifs-besvären blandas

;

Hvad vällust i min siäl? — Hvad trängtan och begär?

Men ämnet är för hand —• och nu, nu står jag här.

C ANTZLEREN.
Lyft Movitz Urna op ! ! ! Pukslagare, rör pukan!

(Pukor.)

P A R E N T A T O R N.

Hvad rysning i min blod vid denna mull i krukan?

Vid fetman af des dunst mit hår det fuktar sig,

Hvar knoka ångar vin .... Hvart doft befaller mig,

At hielten skildra af . . . Välan, jag penseln tager,

Appollo, sank min hand! . . . och gif min målning dager!

T RUND MAN.

Stig op hvar på sin bänk, båd' Prest och Commendeur,

At Brödren Rensen nu et kärt salu tern gör,

Nu är hans snille varmt .... nu kan han först orera,

Seigneur, et glas champagne, Seigneur, et glas madera!



CHOR.

Bort alt hvad oro gör,

Bort alt hvad hjertat qväljer!

Bäst at man väljer

Bland desse Bouteiller

Sin mag-liqueur.

Granne! gör du just som jag gör,

Vet denna oljan ger humeur.

Hvad det var läckert!

Hvad var det? Renskt Bläckert?

Oui Monseigneur.

J E N S E N.

Jo! den gaf mal i mun och bilder för min syn.

Min siäl nu dubbelt hög oplyftar sig til skyn,

Nu reser jag, farväl . . . ren är jag öfver gränsen,

Förbytt i bara sol.

TRUNDMAN.
En fälsup, nådig Jensen.

CHOR.

Bort alt hvad oro gör,

Alt är ju stoft och aska,

Lät oss bli raska,

Och tömma vår flaska

Bland Bröderna.

Granne! gör du just som jag gör,

Vet denna oljan ger humeur.

Hvad det var mägtigt!

Hva va det? . . . Jo präktigt,

Mallaga — ja.
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JENSEN, P A R E N T A T O R N.

I Jofurs liusa hvalf, op i Olympens sal,

Med knä om knä mot Mars, Pompée och Hannibal,

Vår Movitz lagerkrönt, manhaftig, sträng och bitter,

Klädd i en grön Thalar uppå sin Urna sitter;

En lukt af vårens fläkt, af väpling och jasmin,

Från jorden genom skyn opdunstar tun och fin.

Små Sång-Gudinnors sorl med vört i gyllne skålar,

Omge hans tappra lif och kring hans klarhet skrålar;

Fördubblad blir hans glans, när dessa Skalde-mör

De evigt lysande Olympens portar rör.

' En Venus hög och skön, med vridna mörka lockar,

Sig med et öppet bröst i molnets rundel bockar,

Och ur et kupigt horn durchsigtigt perlemo

At Movitz ger en klunk af Jofurs persico.

Sielf Ceres krönt med ax den aula manteln kastar,o
Med bägar n hvälfd i skyn til Movitz gap hon

hastar,

Et gullregns klara spel kring bägarens bräddar yr,

Af Porter som så skönt Olympens snillen bryr.

Med knutna liusa hår, välluktande och sköna,

En Yngling stiger fram hans hiessa at bekröna,

I löf och myrten klädd han främst bland Gudar förs,

Då tusen frögdeliud i tusen himlar hörs.

Den Ynglingen så täckt med sina fingrar leker,

På lutans lena sträng, som dödar och beveker,

Han blidkar jättarna i deras raseri,

Och det är Amphion . . . men vid hans Simphoni,

I skira linnen klädd och krönt med hyacinter,

En annan stämma hörs på spända gyllne qvinter

I kosteliga slag berömma Vinets Gud,

Och det är Arion i all sin högtids-skrud . . .D
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Den trogna Orpheus med ögonen tilbaka,

Ned åt de dolda rum, åt Euridice sin maka,

Med tårar och behag och med utslagna hår,

För Mouitz bugar sig och ömt på cittran slår.

Min hielte deremot sin rygg alsinte kröker,

Han koksar och han glor, om ingen är som röker?

Om ej bland all den prakt af tafflar, lek och lius,

Hans ögon skönja må en Norrköpings cardus.

Strax alla. rusa til. De skönsta Barn af Fröja

Med rosenfärgad hy sig ned i molnet böja,

Med hvälfda höga bröst och foten uti dans

De svinga sina skört högt op mot solens glans,

At af den späda eld som dagens gryning målar,

Hans pipa tändas må uti en punct af strålar.

* # *

Strax i en krets af skönt, dit ingen dödlig når,

Vår Mouitz i Thalarn med purpur-tofflor står,

Til höger Hanibal mot stolen bakom karmen,

Tar pipan af en Grace, med hatten under armen,

| Som stolt vid pukors klang af Mars istoppad blir,

Och Movitz åter biuds vid et glas malvazir.

Den klara rökens fläkt i blå och hvita skyar

,

Olympens gyldne hvalf fördunklar och förnyar,

Hvar ånga från hans kärl, hvar kräkning grön och salt,

Beströs med purpuri och granris öfver alt.

|

Men ack! en strålig vagn af hvita hästar dragen,

Ren vid Olympens port som förebud til dagen

i

Vid morgonstiernan syns.

TRUNDMAN.
J dufne Bacchi Män!

Drick Parentatorns skål med bågar'n om igen . . .& 5



PARENTATORN.

Du Härhold med dit bloss och skrinet under armen, i

Ryck korken ur dit krus! som gaser här i värmen,

Och vid din mag-liqueur, söt-kumin, som du vet,

Siung all Olympens frögd och Movitz härlighet . .
.'.1

Dock vändom nu var syn ifrån de liusa skyar,

Ned til det mörka klot som morgon-soln förnyar,

Som nu vid dagens rand i lust och blomma står,

Så skönjer ögat lätt hvar hieltens skugga går:

Der vandrar kroppen ån och längtar efter dricka,

Af rösten hörs ei mer än då och då en hicka.

Mig tycks åt Stadsgal 'n bort, vid Akerbloniskans disk

Jag än hans tallrick ser med persilja och fisk;

Och hur' den gröna skål n med surmiölk står och vickar:

I ståndet hos Madame som i sin solhatt nickar,

Och på en rutig duk af mangladt bolstervar

Ser jag hans stånka öl hur' den är tom och klar,

Hur' Brödren ner vid bron i gula skärp och jackor,

Emellan jern och släp, fastager, skrin och packor,

De ströfva om hvaran bland skutor, ved och kål,

At Movitz få til värd, och luggas vid hans skäl,

Hur' årarna dras op med trätor, stryk och slammer,

Och hur' han står i gräl med Bellzebubbs Madamer,

Hur' kiortlar lyftas op, och hur' mot Tursk och Ryss

Han med en blodig läpp i krogdör'n ropar kyss....

Hur' grym hans våldnad står i kärran och predikar,

När veden famnas in utaf hans grymma likar,

Hur' hielten oförskräkt utvexlar en legion,

Af tunnor tusentals — och dansar kring på bron.

Men snillet eldas bör på denna kampa-bana,

Nock Trundman— nock et glas, undt nock en pris havana, i

Bort alt hvad oro gör . . .o
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C H O R.

Bort alt hvad oro gör,

Bort alt hvad hiertat qväljer,

Bäst at man väljer

Bland dessa bouteljer

Sin mag-liqueur.

Granne! gör du just som jag gör.

Vet denna oljan ger humeur!

Hvad det var läckert!

Hvad var det? . . . Renskt Bläckert?

Oui Monseigneur.o

PAREN T A TO R N.

Renskt bleckert, himla-skum,

Det vinet kallar jag et Vinum Mendeum,

Det är för delicat — det liksom kyler siälen,

Än med en syrlig dunst från hiernan ned i hälen,

Än med små läckra os och lätta vomitif,

Tils i et ögnablick man slumrar bort sit lif;

Kring dunsten af des porl de liufva drömmar flyga,

At Kärleks-Gudens qval så sött i blodet smyga,

;
Hvar skönhet blir min Fru, — hvar ovän blir min vän,

Poltronen hielte blir och så Poltron igen. —

-

I Se här! tag bägarn bort, . . . Men nock en klunk i

i botten,

i

Som den nu rullar ner, så fyllen mer i måtten,

Och vi__gå_. längre fram uti vårt tanke-spel,

At ögna Movitz stoft, hans mandom och hans fel.

Märk! hur' hans mörkblå arm ur rundeln i calaset,

Oplyftar med en knuff det lilla gröna glaset,

Men hur' han knuffas in och åter knuffas ut,

Så borgar ei Madam en tår på hans surtout.



Hvar gång han tittar in ell' lunkar sina färde,

Står altid siäln i pant och måst för halfva värde;

Ja blott vid minsta smolk, et boss, et ingen-ting,

Den svartas hela svärm på tungan skalar kring.

Hos Wiboms vet jag vist längst ner vid Danto-bommen,

Madam förbanna sej, om intet för n vid dommen,

At om han inte har mer n torna gluggen qvar,

Hon spottar n uti syn, lik mycke hvart hon far.

Ty gode Bacchi Män! det är en hisklig qvinna,

Jämt hennes morgonbön är siunka eller brinna,

Och blott sin sneda käft hon rätt i ordning får,

Så talar hon et språk, som Fan och hon förstår.

Med qvasten högt i hand och tofFeln i den andra,

Så plär hon midnatts-tid på tröskeln gå och vandra,

Och förn at soln gått op, med eder, gnag och kalt,

Hon Man och Barn och dej och mej på truten smält.

Märk på en knölig länd, hur' lappad, snäf och liten,

En kiortel svänger sig af svart flanell utsliten,

Som åt et eldrödt ben en trasig skugga ger,

Hvar gång hon linkar op och åter linkar ner.

Men Movitz blekna ej för sådan en Medusa,

Och aldrig stod han feg i käring-gräl och snusa;

Tvärtom med friska blick han kafla sin moustage,

Då ur en bakvänd hatt opsteg en ull-plumage:

Ur hvart det minsta dun i denna röda plumen

Mars flere blickar sköt än pilar gå från Hymen,

Ja kring den hatten fäst på Brandenbursk facon

Man Farna tyktes se sielf udda des galon.

Säj! är min sång ej stolt uti min skalde-yra?

Är denna hand ej värd Apollos gyldne Lyra?

Bör sådant hufvud ej med lagrar strös som mit?

Och pontak bli min lön?
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T U T T 1.

Slå i bad' rödt och hvitt.

Klang! Parentatorns skål . . .

PARENTATORN.
Slå i af alla sorter,

Franskt, Pontak, Frontinjack, Renskt Bleckert, Mossler,

Porter,

Miöd, BischofF, Långkork, Pounch, Constantia, Mallaga!

f Öl, Clairet, Färsk-öl, Rack, — af alla sorter ja!

Ja! vidare igen om Movitz til at tala;

. All afgrunds svarta här från mun och läppar skala,

Och tungan som et löf mot gommen skalf och flög,

Då sist hos . Wihoms-Mor han in sin skugga smög.

Som vargen häfver sig midt bland de feta lammen,

Så rusa han befängd i stubben på Madammen,
Men om Wibomskan ej en örfil gedt ell' fler,

Han henne durch undt durch med sabel'n störtat ner. . .

Det fordras tolamod, at stryk af kär'ngar taga;

Min hielte mediertid var intet bland de svaga . . .

Der Båtsman ropa trumf, der ropa Movitz hut,

Och klingan stod på språng för'n handen giort beslut.

Der andra vräktes ut med blånor in i huden,

Der stod hans sötgröt kokt, der var han altid buden,

Opblänkte någon skylt, sen alt var tyst til slut,

Så steg han bara in, drack brors-skål och gick ut.

;

Men fant han Krögarn dum, och tomhändt och förvånad,

Promt dödsfall i hvar vrå och i hvart öga blånad.o
Peruquer, hattar, stop, alt, intil skåp och säng,

Alt darra och försvan för denna Plutos dräng.

Sielf bordet der han stod, han trumfa ned til aska,

Hans ögon glittra hämd så gröna som hans flaska.



. 3 8

Af sorg at lefva sielf, han kom igen med skrik,

Slog fensterna i kras, och piska folk och lik.

Så är ock Movitz känd i fångtorn och arrester,

Bortblandad i en svärm af middagslösa gäster,

Der med en tapper arm fast stundom mindre fet,

Han sit Pirmonter tömt i horton dygns diet.

Hans skuldror svigtat har, dock til min hieltes heder,

Blott under Guden Mars, i rotar och i leder,

Men ändå var hans rygg som cedren stolt och stark,

Och trotsa i sin bugt sielf skogarnas monark.

# * #

Som herden fri och glad, når morgonrodnan randas,

jj . Vid ögats första blick, bland bär och blommor andas,

Och i sin lugna siäl af intet buller vet,

Så Movitz, men tvärtom, han vakna til förtret;

Hans morgon altid mörk, liksom hans sinnen brydda,

Och aftonstundens lugn var okänd t i hans hydda.

Hans rund begyntes då kring malmar och staqvet,

Med håret i en lock och hiertat i förtret.

Sin sabel tog han blott och trädde den i låret,

Sen fölgde han sin troupp i marchen tätt på spåret,

Han brukte ej gehäng och sällan sin chavade,

Om inte framför lik, ell' uppå Kyrk-parade.

Imedlertid bestört han några tårar slöser,

Då en gång til duell han framsteg med pleureuser,

Här lyste hielten rätt inom en ädel harm,

At ömsint sörja den som digna för hans arm.

# # #

Men Bacchi Trumpna Folk! J sofven vist der borta,

Friskt up med floribus at sömnens dunst förkorta.

# * *
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Ja! man har hielten sett pä fartyg vinterdag

Sit hufvud lyfta op med blodigt öfverdrag,

Två skepps-besättningar från Hernösand och Riga,

Blott för en enda kyss af Akerblomskans Piga,

De grepo til gevär, til störar, skonar, skaft,

At Movitz slå ihiäl.

C A N T Z L E R E N.

Blås, biåsen op med kraft,

Klang! Parentatorns skål, Seigneur, läs om det sista!

PA RE NT ATORN.

i

Två skepps-besättningar, från däck på däck de qvista,

Med störar, skonar, skaft, med påkar och med rör,

At hielten slå ihiäl . . . Men han slog dem Seigneur! ! !

Han satt sin hatt på sned, och spotta på sin tumme,

Blef gulblek som et vax och mållös som en dumme,

Ej våra hieltar lik som gyckla i en vrå,

Der segervinnarns krans af kypar'n sättes på . . .

Nej knapt han stampa til . . . Han näplig foten rörde,

För'n Guden Mars sin son på segervagnen körde,

Och Farna högt i skyn, rödbrusig, stin och fet,

'Ur molnet kika ut och stötte i trompet.

Han akta men'sko-lif, som spindeln aktar flugan,

Der han bröt dörren op, stod döden midt i stugan,

Men endast att han nös, ell' at hans raseri

Blef stillat med en sup . . . hur' var han? . . Helt polie.

Han kunde taga snus i dosan ur den handen,

Som nyss han fyldt med stryk och hukat ner i sanden.

Med en blodfärgad arm han en gång i et hugg

il luften kasta op en hiessa med sin lugg.

Han kände inte kar'n, fast det var lika mycke,

Emedlertid, märk blott et prof, et ädelt stycke,



Hvad dråpligt sammanhang af fromhet, våld och prat,

Hur' giorde Movitz väl? ... Jo men, just accuratA

• Eneas ända. lik i den Trojanska fegden,

Som sin Anchises bar ur elden ut i negden,

Drog han den krymplingen, fick honom in i hast

Til Akerbloiuskans disk, och smeta hufvu fast,

Göt olja i hans sär, förband t hans länd och nafvel,

Slog valnöts-skåpet op och dörrarna på gafvel . . .

Stå intet Mollberg der och nicka vid dit stop,

Lät bägarn gå ikring . . .

Men Gudar! hvad för rop?

Hvad jämmer! ång'st och nöd? En röst så ömt en-

trägen . . .

Prestinnor, stigen op . . . men hvar tog Ulla vägen?

Halt, bida, . . . Bröder, hålt! . . . Hvad trängsel och

alarm?

Min näsa blöder. . aj . . aj, aj min fot, min arm,

Ge rum, . . jag stöter dej i buken bajonetten,

Nej jag rår om den skon . . . nej min är clarjo-

netten,

Mit öga är det der . . det lög du, det är mit . . .

Nej Löfbergs är det der med blod och silfverglitt . . .

Ack himmel, min peruque, . . . min kiol, . . mit

hufvudkläde,

Hvad grufveliga sorl? . . . Hvad bittert sorgeqväde?

Tag op din mössa der, du fallna Granadeur,

Som stupat på dit stop — men mina vänner, hör!

Hvad ynkliga tumult! . . . Alt börjar sig försämra?

Mig tyckes Ullas röst i Ghoret hörs sig jämra.

Men bullret är så stort af vagnar,, lass och span

Och Bacchi Kuskars gräl som köra kull hvaran.



Mi

Vänd hästarna! . . . kör fram, . . . nej stryk dem mer

tilbakai

Vrid hingsten med din töm, och närmYe strand dig

maka,

Men nej . . . der störtar en, sä dammig, sprängd

och ful,

Och sträcker halsen fram bland sönderslagna hiul.o
Den bruna forn som nyss sä sedig stod och glimma

Med sit Hamburger-fat — stär utan träns och grimma,

Och der med klufven läpp i gräset ner vid ån,

Framstupa Avall syns, den tappra Bacchi Son . . .

Soldaterna med säng de ströfva op och neder;

En tropp af båtsmän tätt vid stranden stå i leder,

Valdthorn och trummor hörs med klang och hvirflar

jämt,

Och Tnmdman ren så skönt har Templets klockor

stämt, . .

Än fuktar han sit skägg med drufvans liufva syra,

Än tutar han ur lurn i tornet klockan fyra:

Än pinglar han en psalm ur Bacchi alcoran,

Då templets Ungdom gält discanta på altan.

Alt folket sprides strax kring bergens strödda kullar,

Och åter sprids en svärm i slupar, skråf och jullar.

Hålt Bröder, något nytt förvillar här vår syn,

Der fräste en raquet med knall på knall i skyn.

Der sprang en Härhold ut, med et försilfradt bäcken,

Och gråt-ögd i hans fiät en Nymph med dun och

täcken,

En annan klädd i taft, med rosig stickad stubb,

Strör rosor, eld och kol i Chorets inre skrubb.

i
En Nymph i sakta steg den lilla dör'n uplåter,

En ann' slår dör'n igen, och i sit förklä gråter . . .
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Och åter syns en ann' i dörren niga täckt,

Med vofflor på et fat, med pontak och confect.

Nu öpnas dörrarna ! ! !

* * #

Hvad blanka spiut och kyllrar?

Alt folket bugar sig och Mollberg idlig skyldrar,

Et klart och kupigt hvalf dit folket fram sig trängt,

Förvarar Movitz stoft, med gyllne galler stängt.

Kring gallret Gubbarna i sida gröna rockar,

Med blotta hufvuden och åldrens hvita lockar,

I steg för steg gå fram, ät med en präktig ton,

Ur öpna böcker högt lofsiunga Hymens thron.

Tätt efter dem en rad af Gummorna framrycka,

Med vridna myrtenband om hiessa, staf och krycka,

Ömt hvar en Hymens pris på sina läppar för,

Vid Offerprestens gråt, som diupa knäfall gör.

Hör på hans vreda rop, så Templets grundval skakar

Bryt Ullas fa k la af som ligger der och

sprakar....

* * *

Men åter nytt allarm! . . . hör mina vänner! . . . hör!

Än Mollbergs grofva röst, än Ullas innanför —
Hvem mördas i vårt Chor? Hör huru Ulla skriker! ! !

Hör! hur hon vajar sig — hon döden ej undviker

Hvar är hon? - - Klang, triumph — Ut Härhold, siung

och spring

!

Ut Mollberg - - Trimdman ut, i tornet op och ring!
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Men ack! hvad majeståt i Templets Förlåt prålar,

Sielf Juno bröstar sig mot morgonrodnans strålar,

Gardinen vicklas op som dagens glädje gömt,

Då osat blir förtiust och blodet mildt och ömt.
o

På trappan ned om dör n sig Presterna fördela,

Bakom de dubbla Chor som Hymens psalmer spela,

Basunerna sträcks ut från läktare och skrank,

Och menigheten syns optimrad som et plank . . .

Med högda hufvuden, hoppackade och runda,

Med ögonen helt stint de blunda och begrunda,

De vänta dörrens glänt, längst in i Choret in,

Och tränga sig ihop, hvar make tätt vid sin.

På trappan vid sit träd, framför all menigheten,

j

Den trogna Avall trött sig vältrar på tapeten.

i Då Mollberg klifver fram med piken för sin tropp,

Och den i marken kör, så Hielten tittar opp.

\ Gevären stötas ner, och trummorna afskedas,

När dörren öpnas skal och Bacchi fest beredas;

]
Vid denna glada glänt, om ögat dristar se,

i Kring fenstren fläta sig cyrener, alne

;

j

Pioner, neglikor hvart minsta skrubb opfylla,

Dem vårens fTärillar försilfra och förgylla,

;

Men under lärkans sång, som nu just tystna af,

Märk huru göken gol och Templets spådom gaf.

, Han öfver taket flög - - (hålt, sorla intet Bröder,)

Och nu på Templets spets sin lätta fot han stöder.

O hvilket—förehud . . . En gök så mörk och black,

Hålt! . . all Cytherens prakt nu öpnas -— Gudar ack!

Se vaggans gröna skymt, och hör hur meden knarkar,

PO Gudar! hvilken syn? . . En liten Movitz snarkar,

Med samma biärta mine och våta ögna-par,

Om näsan lika röd, som Commendeurn des Far.
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Se lilla mun vil ren åt bägar'n der han blänker,

Han den sin första gråt och första löje skänker;

Välkommen Fröjas Pilt i Bacchi varma spår,

En sup mitt lilla lamm .... Välkommen och gutår —
Men ack, min siäl blir matt — jag svimmar på mit

höga.

Ut Löfberg, der du står med silfverglit kring öga!

Löp som en liungeld qvikt til Öl-capellet ... Jo!

Och framställ på en duk et ämbar Persico.

Uflf himmel! hvad tumult med klämtningar, trompeter,

Luft-eldar, bloss och klot — cylindrar och raqveter! ! !

Skrik Härhold! sväng pocal n . . . förkunna Bacchi tropp.

EN HÄRHOLD.

Nu är en Movitz född, Trompetare blås opp!

(Trompeter.)

MOLLBERG.
Mousquette auf axel .... Marche. —

J E N S E N.

Så sorg och glädje blandas,

Uti et vissnadt frö ibland en blomma randas;

Men Tnindman klämtar — ut — ut ut — ur Tempel-

saln,

Ut, ut— Stäng Templets port— der smäller nu signaln.

S L U T.
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Allegro maestoso.
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Polacca moderato,

Hut - ra, se min Få - la! Hur dess Sel -don prå-la!
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Hur -ra! se se den Hings-ten, hur han g^näg^-^ar och frus-tar
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Och sin fram - fot kas - tar opp!
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Hör hur fränt han pus - tar I sin brunst och lus -tar
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Lät oss ro - pa hur - ra, hur - ra, hur- ra.
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Andante.
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Allegretto.

Hvad må jag- ej grk - ta Min Bror och be-stört, För
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ö - go-nen vå - ta Nu hål - la mitt skört.
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Allegretto.
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12. — Bacchi Tempel.
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lot-ten! Dric-kom om i bot - ten, Sätt up - på Ca
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AUegretto.

Sjun-gom Syst-rar, Friij-as ä - ra, Fast vi Bac-chi rök-värk

bä - ra, Fröj-as ä - ra, Fröj-as ä - ra Vå-ra
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Allegretto.
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Trio.
Andantino.

Böl-jan sig 1nind-re rör, E - ol mind-re hvi - ner,
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N:r 14

Andante.
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Allegro moderato.
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KOMMENTAR

13. — Bacchi Tenipel.





Föreliggande volym av Bellmanssällskapets utgåva

av Bellmans skrifter utgör en omedelbar fortsätt-

ning av ' del IV och omfattar Bacchi Tempel öpnat

vid Corporalens samt Ordens- Oboistens Fader Movitz

död Jjyg och den 1783 tryckta omarbetningen härav

Bacchi Tempel, öpnadt vid en Hieltes död. Till den här

tryckta tidigare avfattningen ha i kommentaren med-

delats varianter ur andra handskrifter än den som

följts vid trycket,
1

varvid dock i regel endast de i

litterärt och innehållsligt hänseende viktigare medtagits.

Nedan angivas de handskrifter med tidigare avfatt-

ningar, vilka varit kända för utgivarn e.

Tillhörande Kungl. Biblioteket:

1) Bellmans Wisor (ryggtitel). Pärmstämpel: H: U:

D: G: (Hedvig Ulrica de Geer af Leufsta); 4:0, del

4 (s. 18— 79). Sign. Vf 24:4. (DGr).

2) Bellman, Skrifter, Schagerströms exemplar (ny

ryggtitel), 4:0, (s. 248— 296); 'Bacchi Tempel'

egenhändigt inskr. av Bellman. Sign. Vf 14. (Schgni).

1
I fråga om riktigheten av varianterna i Ugs reserverar sig text-

köinméntätörn, då handskriften i fråga icke stått till förfogande lur

kontroll vid korrekturläsningen.
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3) Handskr. i svart sidenband med tryck i silver:

MOVITZ PARENTATION, fol., en av Bellman

egenhändigt gjord utskrift av 'Bacchi Tempel', till-

ägnad en 'Kungl. Hof:Graveur', identifierad med Per

Suther (f. 17 1 9, d. 1789)
1

.
Sign. Vf 17. (Str).

4) Bellman, Skrifter, Afskr. af Völschow (ny titel

å bandet), 4:0, del 5 (31c pag. s. 1 fT). Sign. Vf 15:5.

{Vhw).

Tillhörande Kungl. Vitterhets-, Historie- och Anti-

kvitetsakademien :

5) Wäfrim [fel för: En Stuf Rim] af 65 alnar

oppränd d. 24 Jan. ij8o. En längd ihopklistrat regal-

papper upprullat pä en kavle, i vardera änden försedd

med en förgylld trissa. Deponerad å Kungl Biblio-

teket. Se del III av denna utgåva, komm. s. ^5 /.

(Esr).

Tillhörande Linköpings stifts- och landsbibliotek:

6) Bettmans Ännu otryckta Sånger (ryggtitel) 1 band,

4:0. 'Bacchi Tempel' ingår i tredje avd., 'Bellmaniana'

(s. 51— 100). Sign. W. 57. (Sdri).

Tillhörande grevinnan Eva af Ugglas, Stockholm:

7) Handskr. i svart sidenband med tryck i silver:

MOVITZ PARENTATION, fol., en av Bellman

egenhändigt gjord utskrift av 'Bacchi Tempel' med
följande tillägnan: »Herr Kungl. Secreteraren af Ugglas

dediceras denna Backanaliska målning af Dess wän ock

ödm. Tiän. C. M. B. ' ' '» (Ugs).-

1 Om denne se Carlander, Svenska bibliotek och ex libris, Sthlm
IQ04, 11:2 s. 516.



Komm en tar 5

Stavningen i den här tryckta texten av Bacchi Tem-

pel öpnat vid . . . Movitz död iyjg följer den till

grund liggande hs (SYr); tvä ord ha dock normaliserats:

Bacchus (av B. vanligen skrivet 'Backus' eller

'Bakus') samt chor (av B. stundom skrivet 'cor');

dessutom har genomgående följande normalisering skett:

användning av stora bokstäver har inskränkts till större

likhet med vad som nu är brukligt; dock har för

ordenstitlarna m. m. »stor» bokstav nyttjats; »stor»

bokstav börjar även varje versrad, oavsett hur det

förhäller sig i manuskriptet; w återges med v; kursiv

har använts endast för de uppträdandes namn samt i

några scenanvisningar; interpunktionen har varsamt

kompletterats och på nödiga punkter ändrats.

Texten i Bacchi Tempel, öpnadt vid en Hieltes död

är ett avtryck av den från Kongl. Tryckeriet 1783
utgångna originalupplagan och följer denna även i

den ej fullt konsekventa stavningen; här har även

originalets användning av stora bokstäver iakttagits

(för ordet Tempel, syftande på Bacchi Tempel har

dock i motsats till i originaltrycket konsekvent nytt-

jats »stor» begynnelsebokstav); uppenbara tryckfel

ha rättats och i en del otvivelaktigt sammansatta ord

ha bindestreck utsatts, även då orig.-uppl. ej har

sådant; dessa ändringar finnas angivna i textanmärk-

ningarna. Interpunktionen har även här varsamt kom-

pletterats och på nödiga punkter ändrats.

I 1783 års upplaga är musiken inryckt i själva

texten (se bild s. /jo); i föreliggande utgåva är den

hänvisad till särskild bilaga. Härvid äro samtliga

melodier jämte ackompanjemang med undantag av

n:r 1 6 återgivna i det skick, vari de förekomma i
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1783 års upplaga. Åtskilliga tryck- eller skrivfel ha

emellertid blivit rättade, och vid några få ställen ha

noter tillagts, vilka förmodligen råkat bortfalla i det

ganska bristfälliga originaltrycket. Tempobeteckning-

arna ha hämtats från musikbilagan i 1 8
1
5 års upp-

laga. Melodi n:r 16 (jämte ackompanjemang), som

icke finnes tryckt i nämnda upplagor, är återgiven

i enlighet med n:r 30 i »Musik till valda skrifter

af C. M. Bellman», arr. av E. Drake, h. Ill (Stock-

holm 1837).

Utom den mera textkritiska del, som ovan omnämnts,

omfattar kommentaren liksom i föregående volymer

även en illustrerad, huvudsakligen person- och kultur-

historisk, vilken avser att göra läsaren förtrogen med
den miljö, vari dessa bellmanska dikter försiggå. Lik-

som beträffande föregående delar är kommentaren i

denna volym resultatet av ett samarbete mellan olika

författare. Rektor Ragnar Ekholm (£.) har svarat för

textkommentaren, för de språkliga förklaringarna, vilka

i regel endast avse att giva upplysningar om för den

möderne läsaren mera svårförståeliga ord, samt för de

litteraturhistoriska och en del av de personhistoriska upp-

gifterna. Övriga uppgifter av sistnämnda art samt de

topografiska anmärkningarna ha författats av förste

arkivarien Gunnar Bolin (#.). Fil. lic. Thure Nyman
(AT.) har utarbetat den kulturhistoriska föremålskommen-

taren, för musikinstrumentens vidkommande biträdd av

docenten Gunnar Jeanson (^.), vilken även ombesörjt

musikbilagan och musikkommentaren. I kommentaren

ha använts anmärkningar, stundom mer eller mindre

omarbetade, från tidigare utgivna delar, dels av ovan

nämnda medarbetare, dels även av intendenten Gunnar
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Silfverstolpe samt framlidne arkivarien Ivar Simons-

son (£».). Varje not har försetts med författarens

ovan registrerade signatur.

Noterna hänvisa till sida i texten och uppifrän

räknad rad, samt beträffande musiken till takter; såsom

hel takt (första takt i melodien) räknas härvidlag

även upptakt och i analogi härmed ofullständig slut-

takt. Textanmärkningarna ha för varje sida samlats

för sig och satts före den övriga kommentaren. Av-
vikelser från den handskrift eller det tryck, som lagts

till grund för texten, utmärkas genom en före resp.

anm. satt asterisk; avvikelser på grund av normalise-

ring eller ifråga om interpunktion ha ej registrerats.

Musikkommentaren har placerats sist bland anmärk-

ningarna.

Då ett föremål, en ort etc. av den art, att kommentar

erfordras, förekommer på flera ställen i texten, hänvisas

i regel till noten i samband med dess första förekomst.

Dylika hänvisningar inom kommentaren ha dock icke

gjorts för de i dikterna uppträdande personerna; upp-

gifterna om dessa sökas i allmänhet i de i kommen-o
tårens början alfabetiskt ordnade biografierna. Såväl

de där nämnda personerna som de, som där saknas,

kunna f. ö. uppsökas med hjälp av personregistret.

Beträffande i kommentaren förekommande förkort-

ningar hänvisas dels till ovanstående förteckning på
nyttjade handskrifter, dels till en i slutet meddelad

förkortningslista.

Utgivarne av denna volym bedja att få rikta ett

varmt tack till de personer, som på ett eller annat

sätt varit dem till hjälp, särskilt till andre biblio-
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tekarien Nils Afzelius, som gjort många synnerligen

värdefulla påpekanden, filosofie licentiaten Olof By-

ström, vilken speciellt kontrollerat en del av varianterna,

samt brukskassören Arvid Stålhane, som korrekturläst

kommentaren, utarbetat registret och dessutom på flera

sätt biträtt vid ederingen.

Stockholm i sept. 1935.

Utgivarm.



Titelbladet

Bacchi Tempel är sä att säga slutstenen i Bacchi
Orden, den Bellmans parodisk-travesterande dikt-

cykel, som till större delen intagits i denna ut-

gåvas volym IV och beträffande vars allmänna

karaktär hänvisas till kommentaren där. Dock må
redan här anmärkas, att de tidigare avfattningarna,

Bacchi Tempel öpnat vid Corporalens samt Ordens-

Oboisten Fader Movitz död 1779, i läggningen

närmare sluta sig till de övriga ordensdikterna, och

att i den senare, tryckta versionen, Bacchi Tempel

öpnat vid en Hieltes död, en del nya element till-

kommit. Se vidare s. 128 jf.

De allra flesta av de personer, som förekomma

eller omtalas i de olika avfattningarna av Bacchi

Tempel ha uppträtt redan i de tidigare ordensdik-

terna. Nedan följa i alfabetisk ordning biografiska

skisser över de med fullständig eller någorlunda

säkerhet identifierade. E.

Holmström. Dennes fullständiga namn var Anders

Fredrik Holmström, och hans tjänstemannabana kan

man väl följa (jfr J. A. Almquist, Kommerskol-

legium, 19 1 2-1 5, s. 537). »Efter lagd grund i

nödiga studier och vetenskaper» tjänstgjorde han

åren 1733-44 som skrivare och bokhållare i åt-

skilliga verk på skilda platser i landet, och sist-

nämnda år kom han i tjänst hos Jonas Alströmer
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som »amanuensis » och arbetade hos denne »i

3*.ne ars tid vid korrespondensens förande rörande

manufakturverket». Därunder tyckes han ha fått

smak för arbetet på näringarnas förkovran, ty han

har verkligen gjort ett bidrag härtill genom sin

uppfinning av ett sätt för tillverkning av »den

äkta blå cypriska eller så kallade turkiska koppar-

vitriolen», som han hoppades skulle få stor använd-

ning i färgerier och kattunstryckerier. Alldeles utan

. värde har hans uppfinning kanske' icke varit, då

kommerskollegium förordade honom till erhållande

av ett uppfinningspremium, som han dock aldrig

fick, och man har sig icke bekant, om han egent-

ligen blåfärgat något annat än sin egen koppar-

näsa. 1748 blev han kanslist i Manufactur-Contoret

och befordrades där 1756 till actuarie. I detta

ämbetsverk, som 1739 grundats av riksens ständer

för handhavande av låneverksamheten ur den s. k.

manufakturfonden till näringarnas förkovran, har

Bellman gjort hans närmare bekantskap, ty B.

blev tack vare sin gynnare kommissarien Anders

Lissander d. 22 nov. 1764 antagen till extra or-

dinarius i manufakturkontoret. Men 1766 indrogo

ständerna, där mössorna nu voro de segrande, detta

kontor, och såväl Bellman som Holmström fingo

avsked. För H. lade sig likväl ständerna ut, och

han soulagerades 1770 som kanslist i kommers-

kollegium. Denna tjänst torde han dock knappast

någonsin ha skött, då han nu var alldeles ner-

sjunken i förfall och elände. I en supplik, med
vilken han uppvaktade Gustav III kort efter revolu-

tionen 1772, beskriver han själv sin sorgliga be-
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lägenhet: »Då efter sa långvariga moln glädjesolen

med Eders Kongl. Maij:t nu mera lyckeligen upp-

gått på vår svenska regeringshimmel, framträder

till Eder Kongl. IMaijrts dyra tron jag med aller-

underdånigste förtröstan att hos en med nåd och

rättvisa högstlysande konung finna nådigste fräls-

ning från det svåra lidande och myckna nöd, som

mig utan någon hjälp i långliga tider tryckt och

vilka svåra omständigheter, så framt nådigste hjälp

ej snart mellankommer, skulle på mina gamla

orkeslösa dagar bereda min vissa undergång .

I någre och 30 års tid har jag för det allmänna

uppoffrat min trogna tjänst och oaktat all därvid

använd flit och förmåga har jag dock ej ernått

annan belöning än att jag på min annalkande

ålderdom nödgas sakna nödtorftelig bärgning och

således räkna mitt liv för en tung börda.» I början

av 1775 uppvaktade han med en ny böneskrift,

där han omtalar, att »hälften av min lilla cancel-

listlön hava mina kreditorer i flera år uppburit och

ännu innehava, och den ograverade andra hälften

har Kongl. Kommerskollegium allt sedan 1773
års början tilldelt den extraordinarie cancellist, som

sysslan under min sjukdom och oförmögenhet före-

stått, så att jag nu på 3:dje året ej njutit därav

en enda penning och skulle således av nöd och

elände alldeles förgås, så framt Eders Kongl.

Maijits dyra nåd nu ej täckes frälsa mitt usla liv.»

Kommerskollegium, som hade att yttra sig om
dessa suppliker, visste emellertid att berätta, att

han på lång tid icke förrättat sin tjänst, »vilket

föranlåtit advokatfiskalen härstädes att honom ställa
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under behörig tilltal och aktion, som likväl kolle-

gium måst låta avstanna, sedan det befunnits att

Holmström är besvärad av en sådan synens svaghet

och i övrigt även tryckt av en så stor fattigdom,

att han alldeles är ur stånd att sin syssla vidare

bestrida». H. fick därför d. ii aug. 1775 avsked

med bibehållande av halva lönen, och först d. 22

april 1782 slutade denne Bacchi-kommendören,

som vid det »bacchanaliska adelskapets » förlänande

. (Bacchi Orden N:o 9) erhåller namnet von Ehren-

suorga, sitt »usla liv». S11.

Janke Jensen, »Ceremonimästaren, Ordens-Oratorn

och Parentatorn samt constituerade Dansmästaren i

choret», uppges av Bellman ha varit perukmakar-

gesäll och är sannolikt identisk med den Johan

Henrik Gentz (Jens, Genson, Jensen), om vilken

man har en del underrättelser. Han var född d.

28 april 1735 och 1755 anställd som gesäll hos

sin far, som också hette Johan Henrik (f 1756)
och var perukmakarmästare, ett vid denna tid mycket

viktigt och högt aktat yrke. Även senare, åtmin-

stone till 1770, arbetade Johan Henrik i yrket,

då hos modern, som efter makens död fortsatte hans

verksamhet. Någon tid synes han också ha varit

perukmakare hos den franske legationssekreteraren

Assignol, ty då han i nov. 1757 anklagats för

hemgång och värjas blottande hos en dräng även-

som för utövande av våld, uppvisade han ett bevis

av A., att han tagits i tjänst av denne. — J. gav

sig tydligen rätt ofta ut på »erotikens ocean»,

men det gick inte alltid så lyckligt. Ar 1767
yrkade vid stadens kämnärsrätt (tidigaste i Stadsark.,
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Sthlm bevarade protokoll i saken av d. 27 au g.

och 26 sept.) en viss Brita Backman, som enligt

egen uppgift sammanbott med J. i flera år, att

denne skulle fullborda sitt äktenskapslöfte. När J.

ålades att gå värjemålsed i fråga om sin förbin-

delse med Backman, gjorde denna i en skrivelse

invändningar, enär hon hos honom hade märkt

»nog fria och flygtiga tankesätt om Gud, själen

och tillståndet efter döden samt theraf flytande

owarsamhet wid edeliga bekräftelser». Rätten hän-

visade därför J. till en prästman för att förhöras

i sin kristendom och undervisas om edens vikt.

J. var dock inte någon lättledd eller lättlärd lär-

junge, och prästen i fråga förklarade sig till slut

ha föga hopp om honom och hysa betänkligheter

att låta honom gå. eden. I sin skrivelse till rätten

hade Brita Backman även gjort en antydan om
orsaken till att J. ej uppfyllt sitt äktenskapslöfte;

hon talar om hans emot henne »fattade kallsinnigheto
och till en annan upptände begär». Vem denna

andra var kan tämligen säkert fastställas. I mars

1767 hade nämligen J. förlovat sig med en Anna
Catharina Stjerna, vilken redan tidigare flyttat till

honom och som f. ö. hade en rätt egendomligo o
social ställning. Hon hade 1759 fött en dotter åt

en viss handelsbetjänt Brundén och kyrkotagits som

dennes hustru, och ehuru förbindelsen med hennes

faders goda minne upplösts, var hon dock inför

lagen B:s maka. Såväl i hovkonsistoriet, där saken

först behandlades, som vid kämnärsrätten förklarade

sig J. villig att ta Stjerna till äkta. — Hur J:s

båda mål slutade, kunna vi åtminstone f. n. icke
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fastslå, vi veta endast, att när den Stjerna-Jensenska

saken överlämnades från konsistoriet till rätten, så

beslöt denna (
l6
/ 12 X 7Ö8) att ta sig en funderare,

innan dom avkunnades. Ännu 1770 synes J. emel-

lertid ha varit ogift, ty i detta års mantalslängd

upptages han som boende hos sin mor tillsammans

med sin trettioåriga käresta och en tioårig dotter -

förmodligen Anna St] erna och hennes barn. E.

,

,

' i

Korpral Mollbergs bostad, gårdshus till Klara Norra Kyrkogata
n:r 25. Akvarell av okänd konstnär.

Lorentz Mollberg, »Bacchi Corporal och Ordens-

granadör», var född 1734 och son till en skräd-

dare av västgötasläkt med samma namn. Hans

morbror var en förmögen manufakturist, tröj- och

strumpvävaren Tomas Lundberg (f 1749). Släkten

var välbärgad och hade utgreningar i Amsterdam,

som M. i sin ungdom besökte. Från denna resa
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förskriver sig troligen den tyska rotvalska, Bellman

ibland liter honom tala. Den fabrik, Lundberg ägt

(Hornsgatan 22), övertogs vid hans död av M:s

far, och när denne dog (1752), ärvdes den av

Lorentz M. själv. Han kunde emellertid inte alls

sköta den, utan den gick allt mer och mer bakat;

under det att där vid 1752 års utgång funnits nio

tröj- och strumpstolar, vid vilka tillsammans femton

arbetare sysselsattes, funnos 1756 blott två stolar,

och antalet arbetare och arbeterskor hade sjunkit

till sex. Så småningom övergav M. helt väverieto o
och inrättade i stället en danslokal i sin lägenhet

Grönlund. 1756 gifte han sig med jungfru JMaria

Elisabeth Reich. De hade tre barn, och hon över-

levde honom. På grund av oföretagsamhet och

trassliga affärer försjönk han i armod, och detta

tvingade honom över på den militära banan. Han
återfinnes 1762 som ryttare vid Livregementet, och

som rotmästare fick han 1769 rusthållet Yttergärde,

efter vilket han bar soldatnamnet Yttergren. Korpral

tycks han aldrig ha varit. Han dog i lungsot den

3 mars 1772 utfattig, och sin släkt hade han

dragit med i sin sociala misär. Sn. E.

»Ordens-oboisten» Fredrik Mowitz var född i Stock-

holm 1 72 1, son till en krögare Joseph Kristian

Mowitz. Tolv år gammal inskrevs han i Stock-o
holms trivialskola, sedan han visat sig kunna lilla

katekesen utantill och begynt läsa även den större

samt vara något litet skrivkunnig, varför han pla-

cerades i klass V. De lärda mödorna blevo emel-

lertid ej långvariga, ty en tid därefter finner man
honom i perukmakarlära. Snart lämnade han även
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hantverket för att övergä i krigstjänst, och 1741
träffas han som hantlangare vid artilleriet. 1752
blev han lärsappör och 1755 undersappör, som

sedan förblir hans officiella titel. Han rakade emel-

lertid ut för olyckan att bli skadad i tjänsten,

vilket nödgade honom att avbryta den militära

banan, och som invalid fick han avsked 1763.

Härefter börjar den av Bellman besjungne Mowitz

sin egentliga verksamhet. Bl. a. uppträdde han

och spelade på krogarna emot betalning. En
episod, som belyser denna hans sysselsättning, be-

röres i slottsrättens protokoll för 1766. Hos en

traktör Sahlberg på Djurgården hade M. vid ett

slagsmål råkat illa ut: han hade blivit illa sårad,

fått en basfiol sönderslagen och en liten fiol skadad,

och dessutom hade han berövats de pengar, upp-

samlade på tallrik, som han förtjänat under aftonen

och som uppgingo till vid pass 18 dir km t. När

målet avgjordes (
l8
/9)> fick M. ersättning efter

uppskattat värde. Huvudsakligen försörjde han sig

emellertid som krögare. En gång, 1776 (
6

/

7

7)>

fick han bota för att han icke haft månadstaxan

upphängd i sin krog. — Bellman beskriver M. som

konstnär. I varje fall var han en händig man,

som kunde åtskilliga finare hantverk. Han var

sålunda bekant som paraplymakare. Hans glättiga

sinne och popularitet som festarrangör äro vits-

ordade av traditionen. Han avled av »stenpassion

»

l 119
29
A> ocn i hans utfattiga bo fanns främst en

basfiol, värderad till 16 skillingar. — M. var gift två

gånger och hade i sitt första äktenskap tre söner.

Den andra hustrun, Kristina Zeder, överlevde
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Mowitz. Samtida akvarell i Nationalmuseum.

honom. Hon höll krog ännu 1790. Den låg då i

hörnet av Norrlandsgatan och Stakens gränd, och

troligen efter mannens titel i Fredmans Epistlar

kallas hon för konstapelsänka. S11. B.

Planberg, »Ordens förste och siste Canzler». Petter

Planberg var liksom två andra av Bacchi Ordens

hjältar, Kolmodin och Glock, kämnär. Han var son

14. — Bacchi Tempel.
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till en trädgårdsmästare pä Kungsholmen, Petter P.

(d. 1749), var född 1722, blev tjuguårig student i

Uppsala och erhöll efter avslutade studier Stockholms

konsistoriums tillstånd att förrätta veckopredikningar

i Riddarholms- och Kungsholmskyrkorna, skrev

1747 in sig i rådhusrätten och blev efter ett lång-

samt avancemang andre kamnår vid stadskämnärs-

rätten 1765. Längre nådde han ej, och härför var

hans enskilda vandel ett väsentligt hinder. J. G.

Carlén citerar ur magistratens protokoll ett yttrande

om honom, när han 1775 sökt till primarie kämnär:

>>at Planberg är en snäll och skickelig man, enär

han är uti sitt goda lynne, men at som oftast

honom påkommer någon slags siukdom, hvartil han

sielf till någon del torde vara orsaken, som aldeles

sätter honom utur stånd att förrätta sine sysslor,

hvilket understundom i flere veckor påstår». Plan-

berg försvarade sig häremot med att han vore »nog

besvärad af ärfteliga och det hos mig ibland de

fyra mäst härskande melancoliska temperament»,

varför hans motgångar hos honom »åstadkommit

sådan bitande sorg, at jag ofta ej funnit deruti

lindring, så framt jag icke sökt fördrifva besvärliga

tankarna ibland vänner, hvilkas redelighet stundom

slagit mig felt, i det de påfunnit sådane utvägar,

som mera skadat än p-ap-nat den bedröfvade ocho 0
torde gifvit missgynnare och klaffare anledning at

berykta mig för fri och vidlyftig lefnad». Och i

avseende på den under flera . veckor fortfarande

sjukligheten säger han, att detta yttrande vore osan-

ning, men att han »någon gång nödgats för några

dagar blifva i sitt hemvist såväl till sansning af
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strödda sinnen, som ock emellanåt til bot för de

af sådan grof spis, som fattigdomen åtföljer, åkomne

krämpor, hvilka ock, isynnerhet om vårtiden af

ombyte i väderlek, såsom hosta och catarrhe gemen-

ligen kunnat förorsakas » (cit. efter Carlén). Polis-

diariet för d. 4 maj 1778 upplyser om, att »käm-

nären Pehr Planberg förleden lördags varit på all-

män gata av starka drycker alldeles överlastad»,

och han fick mottaga en allvarlig skrapa av över-

ståthållaren. Han torde nu helt ha upphört att

tjänstgöra, och efter flera år av nöd och sjukdom

fick han på egen begäran avsked med 1784 års

slut, efter han »längre tid varit besvärad med
sådan sjuklighet, att föga hopp skall vara om hans

vederfående, så att kämnärsrätten av honom kan

vänta sig något biträde». I avskedsbrevet säges han

dock i 35 år »med trohet och skickelighet full-

gjort de honom åliggande och ansvariga göromål».

Han ägde en liten gård vid Tjärhovsgatan på

Södermalm, men var alldeles utfattig, när han avled

d. 12 no v. 1 79 1, 69 år gammal, »en Herre till

åren». Han var den längst överlevande av ordens-

kapitlets medlemmar. (Jfr Flodmark s. 40.) Sn.

Diedrich Johan Triindman (f. 1717, d. 1773),
»Ordensklockaren och vice edsformulärförestavaren

»

i Bacchi Orden, var även i »civila» livet klockare

och hade t. o. m. åtnjutit akademisk undervisning,

ehuru han väl knappast läppjat så djupt på lär-

domens bägare — därtill hade han alltför stor smak

för den av Bacchi håvor fyllda. Han var prästson

från Stockholm och hade en bror, Johan Carl, som

vid sin död 1743 stigit till hovpredikant. Diedrich T.
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inskrevs vid universitetet i Uppsala och Stock-

holms nation i februari 1737 och uppträde ännu

tio år senare (d.
I3C/n) som extra opponent vid en

av de dä ännu vanliga nationsdisputationerna, varvid

han, förutom det han ville »tillskynda så wäl

Officiariis som Ahörarne nöje», »äfwen å daga lade

sin anvvända flit wid studier och bokwett», som det

heter i protokollet (U. B.). Samtidigt föreslogs han

till senior, men erhöll vid valet ej en enda röst,

något som ju tyder på att hans anseende bland

landsmännen ej var det allra bästa. I Stockholms-

Posten 1790 n:r 18 uppges, att en Trundman,

vilken »lär wara densamme, som wunnit odödlighet

genom den gladaste bland Sweriges Skalder», år

1747 spelat Sylvans roll iden av P. Lindahl eller

L. S. Lalin skrivna » Syrinx eller den uti Wass
förvvandlade Wattu-Nymphen », vår första komiska

opera. Som synes är uppgiften ej fullt bestämd

och sannolikt felaktig. Visst är emellertid, att T.

efter »studie »-åren i Uppsala återvände till Stock-

holm. Han synes att börja med ha ägnat sig åt

mer fri lärarverksamhet: han kallas än studiosus,

än paedagogist. Slutligen uppträder han i längder

och dylika handlingar fr. o. m. 1760 som skol-

mästare och klockare vid Spinnhuset; ännu 1764
benämnes han dock »gamle studenten» T. En an-

teckning i Stockholms nations matrikel uppger, att

han under sin senare levnad var »allmänt känd

för sitt oordentliga levnadssätt». Detta var väl

också orsaken till att han vid sin död var så fattig,

att han fick fri begravning i Maria kyrkas grav.

Ar 1756 hade T. gift sig med en änka
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Christina Blom, som tycks ha varit en ganska tem-

peramentsfull dam. Bland annat hade hon en gäng

vid en ordväxling med en granne, en trädgårds-

mästare Ahlgren, kallat denne för en gammal silver-

tjuv och gått in i sitt rum efter nattkärlet för att

slå dess innehåll över honom; han räddade sig dock

genom att gå in till sig — detta enligt Ars egen

berättelse. När hon stämdes (
25

/5 1 1^T)> svarade

hon med beskyllningar mot A.: dennes son hade

slagit sönder hennes mans fiol, varåt A. endast

skrattat och sagt, att det var en bagatell; fadern

och sonen A. hade tänkt(!) överfalla henne i hennes

rum, »undsägande att bryta nacken af hennes man
och henne hemma eller borta» m. m. Var hustru

Trundman likadan i sitt uppträdande mot mannen,

som hon visar sig vid detta tillfälle, kan man ju

förstå, att hon inte gärna kunde upprätta honom
ur hans förfall utan snarare bidrop- därtill. E.

Ulla Winblad brukar, främst på grund av Bellmans

egna uppgifter om henne, identifieras med en av

Stockholms ungkarlar väl känd »dam», vars borgerliga

namn egentligen var Maria Kristina Kiellström. När

fadern efter sin första hustrus död gifte om sig,

hette hans nya maka Winblad i sig själv, och med
detta sin styvmors flicknamn synes Maria Kristina

stundom ha kallat sig. I en mantalslängd 1770
förekommer det, f. ö. med tillägget »af misstänkt

lefnad». Hennes födelsedag var d. 1 5 juni 1744.

Fadern, artillerihantlangaren Johan Kiellström, som

härstammade från Östergötland, led av fallandesot,

och även modern var sjuklig. De hade flera barn,

och hemmet var utfattigt. Man kan sålunda tänka
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Ulla Winblad. Samtida silhuett. Tillhör fröken Y. Bahrman,
Stockholm.

sig, att Maja Stinas uppfostran försummades, och

tjäna passade henne tydligen icke, att döma av

hennes kortvariga försök. Värdshusflicka tycks hon

emellertid icke, säsom brukar påstås, ha varit;
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uppgiften härom är sannolikt en misstolkning av

Bellmans ord i personförteckningen till Fredmans

Epistlar: »Nymph och Prästinna i Bacchi Tempel.»

Någon tid var hon »silkesrederska » åt en fabriköro
Nyrin och blev f. ö. anklagad för brott mot över-

flödsförordningen, enär hon burit en sidensarspelisse

;

hon blev dock frikänd (
I2
/5 Från 1765, då

hon gav livet åt en dotter, vars fader var överste i

rysk eller holsteinsk tjänst, till 1773, då hon flyttade

till Norrköping, inföll hennes glansperiod. Den 1

2

mars 1772 gifte hon sig med extra visitören vid Stora

Sjötullen Erik Nordström, vilken året efter bröllopet

med hjälp av en versifierad rekommendation av Bell-

man blev sjötullbesökare (tullvaktmästare) i Norrkö-

ping. Hennes ryktbarhet följde henne även här, och

i kamnärsråttens protokoll ges ofta glimtar ur deras

äktenskap med trätor, fylleri och liderlighet, varvid

man dock måste erkänna, att även mannen var ganska

oefterrättlig. Efter makens död flyttade hon 1782
tillbaka till sin ungdoms valplats, och d. 19 mars

1786 ingick »dygdesamma änkan Maria Kristina

Kiellström» ett nytt gifte med hallrättsvaktmästaren

Erik Lindståhl, elva år yngre än hon. Man torde

kunna förstå honom, att han redan året efter bröl-

lopet »jämt och samt beklagat sig vara gift med
densamma Ulla Winblad, som är såväl i allmänhet

som genom tryckta kväden för liderlighet beryktad»,

som det vittnades inför kämnärsrätten d. 25 okt.

1787. Han var emellertid husägare, och genom olov-

lig- utskänkning bidrog- hon sannolikt väsentligt till

att, när » Waktmästaren Eric Linståls kära Maka»,

som det hette i dödsannonsen, avled d. 20 jan. 1 798,
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familjen var smått välbärgad. — Traditionen för-

medlar några enkla anekdoter av harmlöst innehållo
om hennes sammanträffanden med Bellman. (Jfr A.

Gynther i Bellmansstudier 5 s. 79 ff.)

Att den bellmanska diktgestalten, som icke är

enhetligt skildrad, även haft andra levande före-

bilder är troligt. Sn. E.

IVolfdauer. Johan Wolffdauer var son till en kop-

parsmed i Göteborg och troligen född d. 5 dec.

1703 .(enl. egen uppgift två år tidigare). Efter

att ha varit e. o. kammarskrivare utnämndes han

d. 2 april 1728 till kyrkoinspektor i Bohuslån.

Såsom sådan var han ansvarig för vården av kyr-

korna i länet och deras ependom, skulle förvalta

och redovisa kyrkomedlen m. m. Trots att han

enligt landshövdingens intyg vid utnämningen »från

barndomen öfvat sig på åtskilliga kontor och ställen

uti det, som länder till en grundlig kunskap af

räkenskaper och hvad därtill hörer», lyckades han

ej sköta sitt ämbete till belåtenhet. Den 8 febr.

1742 beslöt kammarkollegium, att landshövdingen

skulle tillhålla W. »att utan dröjsmål bringa det

till behörig riktighet och fullbordan, som vid kyrko-

räkningarna funnes felaktigt». Ar 1750 var W.
skyldig till länets kyrkor 1 815 dir 22^/2 öre smt,

varav han dock vidgick endast 1 227 dir 24 öre,

och i en skrivelse av d. 16 aug. anmälde lands-

hövdingen honom för kammarkollegium samt med-

delade, att han suspenderat den försumlige kyrko-

inspektoren. När intet annat hjälpte, gav lands-

hövdingen order om att han skulle inmanas i häkte,

men vid underrättelsen härom lagade sig- W. i febr.
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1 7 5 i , lämnande sin hustru och sina åtta barn, i

väg till Fredrikshald — i detta avseende sålunda

en förelöpare till Bellman. Efter W:s avvikande

till Norge hade magistraten i Strömstad utlyst auk-

tion på ett hus, som han där ägde, men på hans

hustrus föreställningar erhöll den befallning- att t. v.

inställa den beramade auktionen, och sedermera

vågade man ej vidta några åtgärder i denna rikt-

ning, då man befarade, att \V . , som uppehöll sig

än på svenska och än på norska sidan, kunde

smyga sig in i den öppna och obefästade staden

och »i förtviflan företaga sig något», varigenom

staden »kunde ställas i fara och undergång». När

W. 1752 återvände till Strömstad, greps han och

införpassades till Göteborg. Han förklarade emel-

lertid, att han återkommit i förlitan på att han

vore inbegripen under det s. k. pardons-plakat, som

med anledning av konung; Adolf Fredriks kröning

utfärdats d. 26 nov. 1 7 5 1 och enligt vilket de

som avvikit ur riket förunnades frihet och tillstånd

att återkomma; »likwäl at de, wid återkomsten,

om brottet är så beskaffadt, skola förlika Måls-

ägaren samt undergå Kyrkoplikt». W. försattes

också mycket riktigt på fri fot och förständigades

att reda ut sina »vidlyftigheter». Detta synes emel-

lertid ej ha skett, och d. 12 mars 1755 säger

magistraten i Strömstad i en skrivelse till lands-

hövdingen, att W:s mesta »näringsfång» varit »att

upphetsa och förleda de enfaldigåre af borgerskapet

och i synnerhet af menige allmogen till missämja

och oenighet samt fåfänga och alldeles orimliga

rättegångar». Efter en utredning av landskontoret,
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vilken ej blev färdig förrän 1763 och genom

vilken skulden fixerades till 1 274 dir 3^2 öre smt,

anlades emellertid i kammarrevisionen sak mot W .,

varvid åklagaren yrkade på att denne skulle gå

tjänsten förlustig och dömas till livstids straffarbete.

Detta yrkande bifölls dock inte, utan W. ålades

endast att ersätta kyrkorna de medel, som han und-

fått, till vilkas betalande skulle användas den halva

lön, som innehållits för honom under suspensions-

tiden och vidare värdet av hans egendom, som man
tidigare synes ha försålt; för bristen skulle han

ställa säker borgen, »hwarefter han, såsom Räk-

ningsgörare och Upbördsman sin Kyrkio-Inspectors-

Syssla åter kommer att tillträda» (Kammarrevisio-

nens dombok 5
/ö 1764. R. A.). landshövdingen

fann sig emellertid alltjämt föranlåten att avhålla

W. från sysslan, varöver denne också 1774 kla-

gade hos kammarkollegium. Men när landshöv-

dingen i jan. 1776 med anledning av W:s besvär

hemställde, att en annan skulle få förrätta dennes

syssla, lämnade nyssnämnda myndighet sitt bifall

härtill. W. dog i slutet av 1778 eller början av

1779. På flera ringklockor, tillhörande kyrkor i

Bohuslän, fanns åtminstone tidigare W:s namn
ingjutet jämte andra notabiliteters, såsom biskopens

och kyrkoherdens. Det äldsta exemplet härpå är en

klocka i Mo med årtalet 1729. (CEdman, Choro-

graphia Bahusiensis, 1746, s. 345 och flerst.). E.

Avall var enligt Bellmans egen uppgift skoflickare.

En Petter Avall träffas också mycket riktigt 1760
som gesäll hos skomakarmästaren Jonas Gröndahl,

som bodde i kv. Trollhättan n:r 72 i Jakobs för-
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samling. Ar 1770 är han egen mästare med tre

lärgossar. Förmodligen hade han redan tidigare

blivit mästare; 1767 hade han åtminstone egen

hushållerska. Då klagade nämligen en viss Lena
Boström, som någon tid skött denna befattning hos

A., inför stadskämnärsrätten (prot. 19
/ 6 i Stadsark.,

Sthim), att hon blivit driven ur sin tjänst av Å.

Denne påstod emellertid, att når han förebrått henne
• för slöseri och vårdslöshet, hade hon själv begärt

orlov, vilket A. ej förvägrat. Han hade då givit

henne ett par nya skor »att förtiga, det hon i

stället för lön hade ett annat par skor förut utaf

honom bekommit». B. tilläts av rätten att gå ur

tjänsten, och A. fick skaffa sig en ny hushållerska.

Emellertid råkade A. som flera av Bellmans-

figurerna in i en äktenskaplig kontrovers —• »äkten-

skaplig» är kanske f. ö. ej fullt riktigt uttryckt;

det kom nämligen aldrig längre än till trolovning.
o o o o ^ o
A. hade trolovat sig med en jungfru Maria Ny-
ström, det hade lyst de tre reglementeräde gångerna,

och redan efter andra lysningen hade bruden flyttat

till A. Men något giftermål hördes ej av, och till

slut fann sig konsistorium föranlåtet att ingripa och

tillkallade parterna (aug. 1769). Härvid beklagade

sig jungfru N., att Avall »genom öfverlastande af

starka drycker samt försummelse i handtverket redan

förstört 100 plåtar af hennes under tjenstetiden

besparade löner, hvarförutan han skall sätta upp

sina lärlingar att vara henne vidrige, samt dessutom

icke fogat den minsta anstalt till vigseln». Jungfru

N. omtalade också, att A. ofta brukade gå i ka-

tolska kyrkan och menade, att A:s lättsinnighet
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kunde härleda sig därifrån. När A. svarade,- att han

trodde det inte vara honom förmenat, fick han

härför av konsistoriet en »alvarlig föreställning».

Vad äktenskapsfrågan angick, anförde A., att han

för tillfället brukade »bälsovatten » och inte kunde

ge något besked om vigseln, så länge kuren på-

gick, samt påstod f. ö., att jungfru N. varit »olåtig»

och brukade svärja. Konsistoriet förvisade målet till

världslig domstol, och sedan kämnärsrätten (d. 6 dec.

i 769) . tillåtit skillnad i trolovningen, prövade kon-

sistoriet skäligt att upplösa den »i anseende till

parterna emellan yppad oenighet, hvartill de å

ömse sidor anledning gifvit »
; dock fingo de för

sin »visade ostadighet» erlägga, han fyra och hon

två dir smt till Hedvig Eleonorae kyrka, där lys-

ningarna försiggått. E.

Gabriel Öhman hade en gång erhållit konung Fred-

riks skriftliga försäkran att få bli fodermarsk vid

den i Kungsör förlagda delen av Strömholms och

Kungörs stuteri, och 1753 utfärdades fullmakt för

honom på denna beställning. Han erhöll dock

utom utfodring och andra förmåner endast halva

lönen; hans företrädare skulle nämligen, väl som

något slags pension, fortfarande uppbära den andra

hälften. Han var gift två gånger och hade många

barn. Tillgångarna synas ha varit små, och han

uppges ofta ha blivit lagsökt. Han dog d. 29

febr. 1792 av slag, 62 år gammal. Vilka sär-

skilda omständigheter som föranlett Bellman att taga

med honom bland Bacchi riddare och kommendörer,

känner man ej. E.
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r. 1-5 Av Bacchi Tempel öpnat vid Corporaleus samt

Ordens- Oboistens Fader Movitz död finnas,

såsom framgår av förteckningen över handskrifterna

(ovan s. J f.J, ej mindre än fyra Bellmans egen-

händiga manuskript, nämligen Esr, Schgm, Str och

Ugs. Av övriga hss anger sig Sdn 1
själv som av-

skrift av Schgm, och efter denna sistnämnda är,

såsom av en jämförelse otvivelaktigt framgår, även

Vhw avskriven. DGrs text ingår i en fullständig

avskrift av Esr (jfr del III, komm. s. 48). De
avvikelser, som de sålunda avskrivna hss förete från

de egenhändiga, ha icke annat än i speciella fall

anmärkts i textkommentaren.

Av de egenhändiga hss skiljer sig Str avgjort

från de övriga, framför allt genom sin betydligt

mindre omfattning. Den är tydligen den äldsta (den

bör ha tillkommit ganska snart efter Movitz' död;

jfr s. 16 och nedan) och är den som här avtryckts

i texten
2

.

Omarbetning av den version, som Str företräder,

äro Esr (1780) och Ugs, vilka stå varandra rätt

nära, och en ytterligare utökad omarbetning före-

ligger i Schgm; dessa omarbetningar kunna studeras

i textkommentaren. E.

r. 2-5 *öpnat vid 7 779 saknas i Str (jfr

bild) men finnes i samtl. övriga hss (här efter

Schgm). Str har före texten följande dedika-

tion :

1 Efter denna hs är arbetet tryckt i Sondén 2 s. 219— 250.
2 Några smärre avvikelser anmärkas i textkommentaren.
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Ädel och Högacktad Herr Kungl. Hof: Graveur!

Tillåt En Bakanalisk skara

ett ögnablick i Er Alcove,-

wid bägarn sjunga Winets Låf;

och kring Er glada tomt förklara

Ert wittra wärde i vvårt land:

Blif öm — ! och wärdes dem bejaka,

En liten målning ge tillbaka,

af tacksamt bröst och trogen hand.

'/. aiictor

d. 24 Decemb. 1779
1 E.

Såsom framgår av beskrivningen på den yttre

utstyrseln av Sfr och Ugs (s. 4) har det här

föreliggande verket även kallats Movitz Paren-
tation

2
(jfr Bacchi Orden nr 8, 10, 17, 18).

Redan i 1748 års förordning angående serafimer-

orden stadgades, att då någon riddare var död, vid

hans begravning eller bisättning i- Riddarholms-

kyrkans kor ett kort åminnelsetal skulle hållas

över honom av konungens överhovpredikant. Även
i de lärda akademierna och i de sällskaps- och andra

ordnar, som uppstodo under senare delen av 1700-

talet, voro minnestal över avlidna medlemmar en

ivrigt odlad litteraturart. I det kända vittra sällskapet

1
Årtalet 1779 senare skrivet över resten av 'December' eller

möjligen ett annat årtal.
2

I Ugs läses även å försättsbladet samma titel, där åtföljd av

följande motto: 'Ille liquor docuit voces inflectere cantu. Mart.'

'Mart.' är den bekante romerska epigrammatikern Martialis ; citatet

härstammar emellertid icke från denne utan återfinnes hos elegikern

Tibullus, bok I: 7: 37 och betyder: »Denna vätska (näml. druvsaften)

lärde att modulera stämman vid sång.» K.



Hovgravören P. Suther. Kopparstick av J. Gillberg 1773 efter

målning av L. Pasch d. y.

15. — Bacchi Tempel.
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Utile Dulci t. ex. — vilket f. ö. hade en orga-

nisation med ordenshemligheter, olika grader o. dyl,

— utvecklades i dylika parentationer över fram-

stående ordensbröder mycken vältalighet; stundom

voro dessa minnestal på vers (G. Göthe, De vittra

samfunden i Sverige s. i 10 f.). Närmast är det väl

för att parodiera dylika vältalighetsstycken, som

Bellman låter Jensen eller någon annan orator inom

Bacchi Orden rista runor över sådana, vilkas baccha-

naliska förtjänster varit särskilt betydande. E.

S. 3.

r 7 Mättar; Esr, Schgm] Ugs: 'syfftar'
1

. — r. 1

2

sorg; Esr, Schgm, Ugs: 'gråt'. — r. 18 syns i

Schgm ändr. till 'sloss'; så Ugs. E.

r. 4 skymning = 'skumma,, svaga sken'. E.

r. 7 bäga. I Bellmans stockholmsspråk synas svaga

maskulina substantiv i stor utsträckning i obestämd

form slutat på -a, i bestämd på -en, alltså 'båga'

men 'bågen' (jfr Hesselman i Nysvenska Studier

193 1 s. 216 ff.). E.

r. 1 5 kullrar — rullar. E.

r. 17 rahn, plur. av (skogs-)rå. E.

r. 18 blixtret = blixten ; formen 'blixtret' år hos

Beliman ofta förekommande. E.

S. 4.

r. 14 mot; Esr: 'för'; så ursprungl. Schgm. —
r. 29 facklan; Esr, Schgm, Ugs: 'skenet'. E.

1 Då samma variant anfores från flera hss, begagnas den stavning,

som användes i Schgm; om denna ej är representerad, stavas i enlig-

het med Esr.
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r. 7 lyran. I äldre tider var benämningen på
musikinstrumenten mycket vacklande; så användes

namnet lyra för instrument av väsentligt skilda

typer.

Här torde väl närmast vara fråga om s. k. bondlira.o
Bondliran, ty. Drehleier, Radleier, fr. vielle —

stränginstrument med klaviatur (nycklar liksom

på nyckelharpan). Instrumentet har vanligtvis 4—

6

strängar, av vilka två unisont i g stämda melodi-

strängar löpa över klaviaturen och tangeras av

nycklarna, då de intryckas. De övriga strängarna

äro s. k. medljudande strängar, vanligtvis stämda

i grundton och kvint; de gå parvis på båda sidor

utanför klaviaturen. Tonen frambringas medelst etto
med kolofonium bestruket hjul, som gnider under-

ifrån mot alla strängarna samtidigt och sättes i

rörelse med en vev, vilken kringvrides med högra

handen. Den spelandes vänstra hand intrycker

tangenterna Resonansbottnen är endera välvd som

på lutan eller platt liksom gitarrens. — Liran var

före 1700-talet ett huvudsakligast av allmogen eller

kringvandrande spelmän trakterat instrument. Under

1700-talet kom den på modet i Frankrike och

spelades både i salongerna och i de borgerliga

familjerna. Vid 1700-talets slut sjönk den åter ned

till sin förra ställning som allmoge- och tiggar-

instrument. I Sverige är den numera försvunnen.

Omöjligt är dock kanske ej, att Bellman tänkt sig

Movitz utrustad med s. k. klassisk lyra, ett instrument

med 3—7 strängar, vilka knäppas med plektron

(jfr s. 6 r. 4: Pä lyran knapte han . . .); s. 23,

r. 22-23 synes lyra t. o m. vara= luta. Jn, E.
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r. 8 Hvad sjöng han intet gladt? = hur gladt sjöng

han inte! E.

r. 23-24 Min lystnad tvingar mig ett enda bär at smaka,

Till lisa i min värck afplocka några fä
Den första anspelningen på Ullas graviditet, ett

tillstånd, då ju kvinnorna kunna få mycket häftigt

hegär efter något speciellt födoämne. E.

5.

r. 5-6 i Schgm ändr. till:

Din gråt, din tancke-willa

förråder dina qwal min hiertans' unge lilla.

Så Ugs. — r. 1 1 Esr, Schgm, Ugs : Jag är En
waxbild lik som framför bär ett tafft.

1 — r. 17-25

endast i Str. E.

r. 1 För min inbildnings-krafft opdagar = 'låter mig

i fantasien se'. E.

r. 2 näfua ; om formen jfr anm. till baga s. 3 r.

7, ovan s. 34.
r. 9 Grön-lnnd. Möjligen avses den lägenhet, där

Mollberg skall ha inrett danslokal (jfr ovan s. 75),

eller ock det bekanta och av Bellman flerstädes

besjungna Gröna Lund. E.

*\ 13-14 Min hjärna aldrig röijer

En enda rolig dröm som kittlar och förnöijer

Möjligen föreligger här en — kanske medveten —
reminiscens från de första raderna i Creutz' »Atis

^ch Camilla »

:

Jag sjunger om den eld, som plågar och förnöjer,

då han sin första makt i ungajijärtan röjer E.
1 Se anm. till s. 62 r. 13, nedan S. i]?.
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r. 17-25 få tänkas yttrade av Movitz och nu ci-

terade av Ulla. E.

r. 21 Elireen; de elyseiska fälten (Elysium) enligt

den klassiska mytologien de saligas boning. E.

r. 25 rar = sällsynt. E.

S. 6.

r. 7 svart utslagit; Esr, Schgm, Ugs: 'fräckt ut-

slagna". — r. 13 denna,- Esr, Schgm, Ugs: Tröi-

jas\ — r. 15 Esr, Schgm, Ugs: . .. wåhr ännu

rätt nyttja wet. — r. 19-20 Schgm:

och fast Tritonen glad, så högt som templets

torn

sin hwirfwel sprutar opp och dansar med sitt

horn —
r. 20 Härefter Ugs:

Ja skönt, den friska wind åt Seglen sig

fördelar,

och wattnet målarn likt bland skär och

blommor spelar,

Så även Esr, som därefter har:

och fast Tritonen glad etc. (= Schgm) —
r. 24 säng; Esr, Schgm, Ugs: 'skwalp'. — r. 28

klocke-klang och spel i Schgm ändr. till: 'klock-spel,

klang och skott' ; så Ugs. — r. 3 1 Härefter i

Esr, Schgm, Ugs följande parti:

I skuggan af den prackt där Solens upgång

prålar,

små stjärnor wid hwaran dö bort i kulna strålar,
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och där wid wassen, marek! — där floden

strömmar ut

mot dagens gryning syns, en kretz af mörcka

spiut
1

,

5 Hwad skönt ser ögat eij innom de glesa

grenar,?

En hjort i sträck och språng, — wid stranden

lamm och Renar,

och i de öpna hwalf dem tusend åldrar hwälfft
2

syns sluparna i rodd och sesden till en hälfft.

En Gubbe blomsterkrönt, stack, ner sin hand

med hatten

io och fylde wid ett skratt sin kulle full med
w ätten,

Den Andra bäst han drack slog hatten ur

hans hand,

Ach Himmel! hwad för skratt? .... de skratta

än wid strand,

jo! gissa jag eij rätt den öfwergifna Gasten

at han skull irra sig och tumla ner från masten,

15 där ligger han så skön på däcket utan hatt

med3 ögonen i korss och truten full med skratt.

v. 13-16 ej i Esr och Ugs; i Schgm tillskrivna

i marginalen. — r. 3 2 Esr: 'En virtuos af det

namnet; Ugs; 'En bekant Virtuos' ; Schgm: 'virtuos

i sång'. E.

r. 3 vällust= sällhet. E.

r. 5 snält = snabbt. E.

1 Se anm. till s. 64 r. 13, nedan s. xqv.
2 Se anm. till s. 67 r. 5, nedan s. 14?.
3

I Schgm felskrivn. 'men'.
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r. 7 stubb = underkjol. Den var oftast vadderad och

stickad för värmens skull, eftersom damerna på Bell-

mans tid inte i någon större utsträckning begagnade

s. k. onämnbara. N. — sttlfverskir, ett norsartat

silvertyg. N.
r. 9 Brillanten på min fot. Damerna — och för

övrigt även herrarna — buro på 1700-talet sko-

spännen fästade på framkappan. Dessa voro oftast

av stål, stundom med vissa delar av mässing och

någon gång helt klädda med bergkristaller eller

t. o. m. smyckade med ädelstenar. N.
r. 18 tusend lampor tänds. Illuminationen var en

viktig beståndsdel i arrangemangerna vid fester på

1700-talet. Den utgjordes vanligen av ett otal små

lyktor av oljat papper, som vid detta tillfälle inte

bara hängde i templets torn, utan också, såsom fram-

går av texten längre fram (s. 92, r. 1), voro upp-

hängda på snören mellan träden. Jfr bild s. 41. N.
r. 20 gyldne slupar. Slupen var en på 1700-talet

mycket använd båttyp i de Stockholmska farvattnen.

Den var vanligen bemannad med flera par roddare

och i aktern försedd med en överbyggnad till skydd

för passagerarna. Den för några år sedan brunna

kungsslupen »Vasaorden» torde ha varit den sista

äldre representanten för typen. N.
r. 26-27 Manchioler. Giovanni Mancioli eller Manzuoli

var (Riemann, Musiklexikon, 11. Auflage '.929)

en berömd kastratsångare, född c:a 1725 i Florens.

Han uppträdde bl. a. i London (1764— 65), där

han med sin sköna sopranstämma väckte stort upp-

seende. I Stockholm konserterade han den 1 1 och

18 januari 1778 i stora riddarhussalen (Vretblad,
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Konsertlivet i Stockholm under 1700-talet, Sthlm

1 91 8, s. 201; Dahlgren s, 579). Ett brev från

Gjörwell till F. P. Alströmer 12. 3. 1778 (se

En Stockholmskrönika ur C. C. Gjörwells brev,

utg. av O. Sylw an, Stockholm 1920, s. 211 f.)

innehåller för övrigt följande passus, som utan tvivel

hänsyftar på Mancioli: » Castraten från Neapel söng

den 16 jan. i secreta utskottsrummet för ett sällskap

amateurer och amatricer, hvilka utan möda kunde

gifva hvar sin ducat för sången. Jag såg dock på

damernas grimace, när de åkte därifrån, att de

hade medlidande med sångaren. Castraten villeo
Konungen alldeles intet höra. » ^fn.

7.

r. 1 Esr, Schgm, Ugs: Hör! hwad de skratta?

— hör! - - men nu, nu ser jag föga. — r. 2

sång: Esr, Schgm, Ugs: 'sorl'. E.

r. 1 gtildt; gäll har i äldre språk ofta en allmännare

betydelse: ljudlig, kraftigt ljudande. E.

r. 13 knarckar = sm&tt knarrar; hiarckar mot=
'knarrande vägrar att segla fram'. E.

r. 18 läserj näml. böner. E.

8.

r. 18 om hvaran; Esr, Schgm, Ugs: 'slå hwaran'

r. 1 Skjutan genom = skjuta genom honom. E.

r. 15 desperat här = stolt, ståtligt(P). E.
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r. 27 mctndolin = ett lutan närstående, fyrsträngat

instrument, som spelas med plektron. Det exemplar

som avbildas här har ursprungligen tillhört Bellman,

vars änka sålde det till juveleraren Hammer. Det

tillhör nu Nordiska museet, N.

Bellmans mandolin. Tillverkad av Antonius Vinaccia i Neapel 1792.

Bellmansmuseet, Skansen.

S. 9.

r. 14 klang; Esr, Schgm, Ugs: 'neut\ — r. 21

den här; Esr, Schgm, Ugs: '.den där'. — r. 28

frambärs; Esr, Schgm, Ugs: 'nalckas'. E.
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r. i hvar han star= hur han står där! E.

r. 1-2 trumslagarn I sitt hvita linne. För

att skydda byxorna hade trumslagarna i armén ett

vitt linneskynke fastgjort över vänstra läret. Bacchi

här hade tydligen även i detta fall imiterat den

militära uniformen. JV.

r. 14 kjra, se anm. till s. 4 r. 7, ovan s. 75.

r. 17 £0///", troligen en med skärp försedd' rock eller

jacka. Liksom alla benämningar på klädesplagg har

även detta ord skiftat betydelse med modets väx-

lingar. Ursprungligen torde det ha avsett ett skj ort-

liknande ytterplagg, som drogs på över huvudet

och räckte ungefär till knäna samt snördes åt kring

midjan med ett bälte eller dylikt. Jfr den skotska

kilten, som dock räcker endast från midjan till

knäna. — Att kolten här anges vara svart, är

naturligtvis endast till tecken på sorg. N. — turban,

»en Österländsk Hufwudbonad, eller med et långt

stycke lärft eller Taft omlindade Mössor, som

åtskilliga Folkslag i Asien och Afrika betjena sig

af.» (Orrelius s. 422.) N.

S. 10.

r. 1 1 Esr, Schgm, Ugs: Rättnu det klämtar uti

Backi håf. — r. 12 halt; Esr, Schgm, Ugs: 'flux'.

— r. 13 Akerthal! ; Esr, Schgm. Ugs: 'AkerdahF.

— Kroeker; Esr, Schgm, Ugs : 'Kroger'. — r. 16-17

sagt ich; Esr, Schgm, Ugs: 'sad jag'. — r. 26 Sdn:

Fer tunnor tusen tjefvel; 'tunnor' tydligen senare

infört, för att r. 19 och r. 26 skulle bilda en

fullmäktig alexandrin. Sondén som Sdn. E.
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r. 8 Fi oljas palt. Palt var öknamnet pä en s. k.

separationskarl, d. v. s. en soldat i den avdelning

av stadsvakten, som hade hand om kvinnliga fångar

och kallades separationsvakten. De övriga vakterna

benämndes »korvar». Paltarna hade särskilt det deli-

kata uppdraget att leda synderskorna till spinnhuset

eller till kyrkorna, när de skulle utstå de skymfliga

kyrkostraffen. Sk.

r. 9 det diefveln gal i deij == må fan ta dig, för

fan! — Användningen av gala anses utgå från en

äldre betydelse av ordet: förhäxa (gm trollsånger). £.

r. i o Sta! (= halt!/ rätta Er!, ett vanligt kom-

mando för rättning. E.

r. 13 Akerthal (Akerdahl, ÅkertahlJ. Om denne och

den på samma rad nämnde Kroeker (Kroger) samt

de å följande rad omnämnda Broms (Proms) och

Ahlqvist yttrar Carlén (II, s. 267), att dessa

personer troligen varit anställda vid stadsvakten,

varjämte han tillägger: »Här och efteråt låter

Bellman anföraren för vakten tala bruten tyska,

hvaraf många trott att skalden i Mollbergs person

velat framställa sergeanten Resenhoevt, ett högst

kostligt original på 1770- och 1780-talen. Detta

kan nog vara händelsen: ifrågavarande tungomål

var nemligen lika sä väl Resenhoevts som hela

Bacchi manskap är en parodi på dåvarande stads-

vakten. Men också kan denna språkförbistring vara

ett gyckel med Mollberg efter hans återkomst från

pommerska kriget . . . (Hvad Resenhoevt angår,

var han först underofficer vid gardet och flyttades

derifrån såsom fänrik till stadsvaktskompaniet. Det

är från denna tid man har ett kändt ordspråk.
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Resenhoevt, som ville ha bättre hållning och

utseende hos sin eländiga trupp, anmälde i sådant

afseende hos dåvarande öfverståthållaren Carl Sparre

sin önskan att få anvärfva längre karlar till

kompaniet, men fick till svar: 'Måttliga korfvar

ä' bäst, min kära Resenhoevt !') » .

— Vad denna

Carléns kommentar beträffar, skulle man säkerligen

kunna ge honom rätt i hans förmenande, att

Bacchi manskap parodierar den dåvarande stads-

vakten. Manskapet i denna var rätt brokigt sam-

mansatt: bondpojkar, förutvarande tukthus- och

andra vakter etc. Av de fyra ovan omtalade personerna

förekommer ingen av de tre sist nämndas namn i

stadsvaktens rullor för 1770- och 1780-talen. Intet

hindrar dock givetvis, att namnen kunde vara

förvrängda eller fingerade. Beträffande »Akerthal»

skulle han kunna vara identisk med Carl Wilhelm

Akerdal, som först tillhörde separationsvakten men

1779 överfördes till stadsvakten. Den av Carlén

omnämnde »Resenhoevt» hette Mathias Resenhöfft

och avancerade enligt fullmakt d. 8. 1. 1777
från fänrik vid Närkes och Värmlands regemente

till löjtnant vid stadsvakten i Stockholm (Bemed-

lingskommissionens verifikationer 1777, fol. 24).

Efter att sedermera ytterligare ha avancerat till

kapten vid stadsvakten avled Resenhöfft vid 5 5 års

ålder i Stockholm den 25 maj 1789 och begrovs

i Katarina kyrka. I sina fyra giften efterlämnade

han sammanlagt sju barn. B.

r. 27-S. // r. 9 Jach har so commandirt in Magdfe-

bnrg undt Refvel etc. Den ganska förvirrade fram-
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ställning av sina mandater, som Bellman här läter

Mollberg ge, bygger uppenbarligen pä reminiscenser

frän högst olika tider och häll. Omnämnandet av

Magdteburg och Refvel (= Reval) gär väl närmast

tillbaka pä de bäda städernas öden under respek-

tive det trettioåriga och det stora nordiska kriget;

att Mollberg skulle haft några egna minnen där-

ifrån är ju uteslutet. Däremot skulle han vad åldern

beträffar ha kunnat vara med i sjuåriga kriget; häri-

från stammar väl talet om Potsdam och Berlin (s. 1

1

r. i), som intogs av österrikarna 1757 och av

ryssarna tre år senare. Till Sveriges deltagande i

detta krig, hos oss vanligen kallat det pommerska,

hänför sig tydligen hans påstådda mandomsprov

baij Verbeliner Thor — Bay Anklani und Temin

{= Demmin) (s. 1 1 r. 1-2). De båda senare städerna

lågo i den då preussiska delen av Vor-Pommern all-

deles utanför den svenska gränsen, som följde flo-

den Peene, och voro de första, som intogos av

svenskarna vid krigets utbrott i sept. 1757; om
dem stodo sedan ganska heta strider (T. Säve, Sveri-

ges deltagande i sjuåriga kriget, Sthlm 191 5, s.

74 samt passim). Även vid och i Fehrbellin käm-

pades det sårskilt under ett fälttåg hösten 1758,

varvid svenskarna ursprungligen avsett att angripa

Berlin. Vid preussarnas anfall den 28 sept., då

svenskarna tidigare hade intagit staden, var för-

svaret koncentrerat till dess bägge portar, Berliner

Thor och Muhlen-Thor (a. a. s. 1 94 f.
;
jfr Bell-

man Verbelmer Thor) .
— Kayser Leopold (s. 11 r. 3)

är givetvis Leopold I (tysk-romersk kejsare 1658-

1705), som var stor älskare av musik och själv
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kompositör: härav förklaras väl Mollbergs uppgift

att han hos kejsaren nach usum belli (— enligt krigets

sed) tillfångatagit Zweij Generals av något säreget

slag: der Hendell und Corelli (s. ii r. 4), 'd. v. s.

två framstående musiker, den berömde tysken Georg

Friedrich Handel (f. 1685, d. 1759) och italiena-

ren Arcangelo Corelli (f. 1653, d. 171 3), »det

moderna violinspelets fader». Om möjligt annu

mera fantastisk blir den gode Mollberg, då han

påstår sig i Paderbom (preussisk stad i prov. West-

falen) ha stött på Tartar-Chau (s. 11 r. 6-7);

khan var benämningen på de mongoliska fur-

starna över de krigiska tatarerna eller tartarérna

av turkisk stam, vilka under medeltiden bemäk-

tigade sig landet norr om Kaspiska och Svarta

haven och trängde ända fram i Schlesien; en lång

tid lydde Ryssland under en dylik khan; ännu

långt fram på 1700-talet spelade tatarerna en viss

roll i europeisk politik: under sjuåriga kriget exem-

pelvis hoppades Fredrik II, att deras khan skulle

anfalla Ryssland.
1 E.

S. //.

r. 2 *unt rättat fr. Sfr: 'ut'. — r. 6 ja nichts;

Esr, Schgm, Ugs: 'ein mahl'. — * schtrefte (så

Schgm) rättat fr. Sir: 'stchtrewe'. — r. 17 Esr,

1
I detta sammanhang må en uppgift i komm. till del IV (s. 134)

kompletteras. I anslutning till Carlén angivas där en viss Oertsen och
andra som beryktade tjuvar och brottslingar. Den nyssnämnde Oe.
är säkerligen identisk med en svensk kapten J. A. O. F. von Öertzen,
till börden mecklenburgare, vilken den 1 jan. 1759 svikligen uppgav
ett mycket viktigt pass, då preussarna anföllo. Han dömdes också
förlustig liv, ära och gods men hade, innan domen föll, begivit sig

utanför svenskt område (Säve, a. a. s. 234 f.).
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Schgm, Ugs: Marchim — ollons marchim — Trum-
slager ... — r. 19 Efter denna rad ha Esr och

Schgm tecken för ljud av trummor. — r. 24 ryggen;

Esr, Schgm, Ugs: 'lifwet'. E.

r. 8 bumbelibum bör läsas trestavigt: bumblibum;

jfr 1783 ars text s. 78 r. 3. ^.

r. 9 paucken, cimbaln, pipern, schalmeijen. Paucken =
pukor; cimbaln torde i detta fall betyda bäcken

(antik benämn, cymbal); pipern = flöjter, schal -

meyen = oboer (skalmejan är egentligen en före-

gångare till oboen; namnet skalmeja överflyttades

emellertid under 16- och 1700-talen ej sällan på

det yngre instrumentet). y?i.

r. 1 1 holtflj mich denflj Cucn, återger en tysk

svordom, där der Kuckuck (eg. göken) är en

eufemism för djävulen. E.

r. 13 gesehen bör läsas tvåstavigt: gesehn. E.

r. 24 Lax, vanligt soldatnamn. En Lax uppträder

även i Fredmans Epistel n:o 38 och i Bacchi

Orden n:o 18, på båda ställena liksom hår såsom

en av Mollbergs soldater. E. — bantleret, bandolär,

bantlär, av fr. bandouliére, ett till den militära

dräkten hörande brett läderband, som gick från

vänstra axeln under högra armen och användes att

fastsätta vapen eller kruthorn och kulförråd vid.

Vid vissa regementen var bantläret klätt med sammet

och kantat med galoner. Se bild s. 8j. N.

12.

r. 12-13 nam SIS 1 ändr. fr. 'sis ein'; så

Esr, Schgm, Ugs. — r. 1 5 I Sdn infört 'gå'
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(sannolikt efter 1783 ärs uppl.) framför det första

jemt', tydligen för att raden skall metriskt fullt

korrespondera med första raden av tidigare mot-

svarande strofer (s. 10 r. 5 och ig, s. 11 r. 2).— r. 17 jämt; Esr, Schgm, Ugs: 'Marche'. —
r. 24 Efter denna rad i Schgm tecken för instru-

mentljud. — r. 26 Esr, Schgm, Ugs: Opp Syst-

rar! . . . hwad alarm, min fot till flygten tager.

— r. 28 ni se i Sfr ändr. fr. 'du ser'.
—

r. 28-29 I stället för dessa båda rader följande

parti i Esr, Schgm, Ugs:

Där Tnmdmans armar syns bland Bajonetterna,

Hvad är det? — Basvioln, — — — ja Bas-

violen, ja!

Där glimmar Canclerns wagt, som knappast rörs

ur stället,

Si skymten af hans staf! med floret och Flanellet.
1

Där höijes opp en arm! — märck Orclens-Cara-

phin,

!

med dufna blommor prydd, narcissor och jasmin.

Märck! hur' wid Canclerns nik de bläncka med
gewären,

Hur' Basviolens hals förduncklar Atmospheren,

och bland en mängd af folck som andas rök och

qwalm,

Hur' jämmern hörs i skyn och svvordom wid

hvar psalm,

Hwad feta Baki män med blå och röda kinder,?

den enas hand och hals
2 den andras sammanbinder,

1 Se anm. till s. 136 r. 18, nedan s. 20 f.

2
I Schgm ändr. fr. 'arm'; så Esr.

16. — Bacchi Tempel.
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IM en raglar en i kull och slinter på sin klack,

så ligger Procession! .... Men si den

r. 6 Åkerlund; ovisst vem som härmed åsyftas,

kanske endast en misskrivning för Akerdahl, Aker-

thal, se s. 44. B.

r. 8 der Cucu, se anm. till 11 r. ii, ovan s. 48.

r. 19 drar= 'klår upp'. E.

r. 20 Sta— halt! Zf.

r. 27 drager= bär. Zf.

r. 28 Där bortuas = där borta.

S. 13.

r. 1 hör i i£rr, Schgm, Ugs till En Prestinnas

anförande. — r. 8 tumult; Esr, Schgm, Ugs: 'al-

larm'. — skräp i Str ändr. fr. 'folck'. — r. 11

ökas; Esr, Schgm, Ugs: 'brottas'. — r. 14 Esr,

Schgm, Ugs: . . . med glasögon och käpp. — r.

15 när; Schgm, Ugs: 'fast'; i Schgm ändr. fr. 'och';

så Esr. — r. 20 Esr, Schgm, Ugs: Hurra! hurra!

hurra— som myror .... I Ugs avbrytes Ulla Win-
blads anförande av att Chorus ropar 'hurra, hurra,

hurra'; härefter fortsätter U. W: 'Som myror . . . .

— r. 2 1 Esr: . . . ner, de kyssas sloss och gräla;

Schgm; .... ner, än kyssas de och gräla; Ugs: . . .

ner, än kyssas slåss och gräla. — r. 22 med bruna;

Esr, Schgm, Ugs: i bruna' — huita i Schgm ändr.

till 'gula'; så Ugs. — r. 25 svara i Schgm ändr. till

'klinga'; så Ugs. - r. 3 1 si min vän; Esr, Schgm,

Ugs: 'dit min wän \ E.

Mollberg!
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r. 2 balt = 'förtvivlat mycket'. E.

r. 4 pä en sm = på sned. E.

r. 10 korgar, d. v. s. vagnskorgar. E.

r. 13 yfor, »en gles och tunn Nättelduks-, Siden-

eller Ylle-wäfnad, af allehanda färger, till hufwor,

halskläden och annan qwinnoprydnad tjenlig. Flor

är dels glatt och slätt, dels rosigt, randigt och

krusigt. — De bästa och finaste Florer tilwerkas

i Schweitz och Italien» (Orrelius s. 113). Carlén

uppger, att damerna fordom brukade »ett litet flor

af silke, lika långt som bredt, från hatten alltid

nedhängande framför ansigtet — icke en slöja,

såsom de nu för tiden stundom begagna. Att lyfta

på floret hörde till deras hälsningssätt. » Dansläraren

Walcke, som 1782 utgav sin »Minnes-Bok Uti

Dans-Konsten», ger följande dunkla regler för,

hur detta »florshuvans» lyftande vid hälsning skulle

tillgå: »At slå up den samma under hälsningen,

hwilket sker med den frånwetande handen, och

under det samma på andra sidan; — at lägga up

Florshufwan med en hand, under stadnande häls-

ning. » N. — fjäder = solfjäder. Detta plagg, som

alltsedan forntiden följt med kvinnodräkten genom

seklerna, var under rokokon absolut oumbärligt för

varje dam som fäste något avseende vid sin toalett.

Även nymferna i Bellmans bacchiska värld, som ju

inte stodo så högt på den sociala rangskalan, upp-

trädde så gott som alltid med solfjäder (se s. 25,

42, 297 m. fl. stållen i Epistlarna). Men detta

uttryck för lyx sågs med oblida ögon av överheten,

som också tog upp förföljelsen i de talrika över-

flödsförordningarna. Redan 1 7 3 1 (8 nov.) förbjöds
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all införsel av solfjädrar, som betingade högre pris

än 2 riksdaler, och 1756 (den 4 nov.) kom turen

även till de billigare varorna. Den inhemska till-

verkningen tycks emellertid ha varit tillräcklig för

de svenska damernas behov. Solfjädersfabrikören

J. Marschall i Stockholm förfärdigade sålunda 79
dussin år 1761. Den 7 april 1 764 bestämdes, att

alla i Stockholm förfärdigade solfjädersarbeten skulle

Solfjäder från mitten av 1700-talet med gouache-målning på siden.

(Ur Wrangels En knippa solfjädrar s. 29.)

förses med en särskild svart stämpel av hallrätten.

Spröten voro vanligen av elfenben och mer eller

mindre rikt dekorerade i snideri, målning och för-

gyllning. På sidenet eller papperet lekte rokokons

luftiga och ljusa värld i akvarell eller gouache.

Kinesiska motiv voro synnerligen uppskattade, men
även det mer eller mindre lantligt oskuldsfulla

herdelivet fick hår liksom annorstädes i den bild-

konst som tagit arv efter Watteau, lämna stoff till

framställningarna.- Hos Walcke lämnas (s. 10) några
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anvisningar och regler för det »anständiga» hante-

randet av solfjädern. JM an skall »hålla en Sol-fjäder i

handen under hängande ledighet — slå up Solfjädern

med långa fingret —- kasta Solfjädern otwunget up

med högra handen — wifta på sig och andra, under

et behagligt nedfallande — under gående hälsas med
nedfallande Solfjäder» o. s. v. Se. JV.

r. 16-17 Alt skönt vid facklans brand i Hymens

armar kysses,

Orphee sin Euridice och Penelopp Ulysses;

anspelning på de bekanta antika sagorna om Or-

pheus, som hämtade sin maka Eurydice tillbaka

från Hades men mot givet löfte vände sig om
för att betrakta henne och därför ånyo berövades

henne, samt om Odyssevs, som efter sina irrfärder

efter trojanska kriget slutligen åter hamnade på sin

fäderneö Ithaka hos sin trogna gemål Penelope.

Sagan om Orpheus och Eurydice kan för Bellman

ha aktualiserats av Glucks opera med samma ämne,

vilken i svensk översättning och med musiken av

Uttini lämpad för de svenska orden uppfördes på
Bollhusteatern nio gånger 25 nov. 1773—apr. 1780
(Dahlgren s. 310). Ulysses latinsk form för O-

dyssevs'; Orphée, Enridice (trestavigt), Peneloppf/J

ange franskt uttal av namnen. E.

r. 1 8 patronller och wärda! Liksom i våra dagar

gingo patruller runt alla militära förläggningar för

att visitera poster och skiltvakter. Så fort patrullen

— eller någon annan— nalkades, skulle vakten ropa

»Wer da?» Detta bruk var regel redan på 1600-

talet och har sannolikt ännu äldre anor i svenskt

militärväsende. Från slutet av 1600-talet finns
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;

följande förordning, som troligen i det väsentliga

gällde även pä Bellmans tid: »När nu Patrullen

til det första Corps de Garde kommer och Skilt-

wagten ropar Wer da? då svaras Patrull, därpå

ropar åter Skiltwagten Patrull stå, Corporal ut,

då träder Corporalen med twenne IMousqueterare ut,

frågande Wer da? Swaras Patrull, Corporalen säger

gif mig lösen; sättandes honom som Patrullen

commenderar Korsgewäret på bröstet, och mottager

således lösen.» (S. Gahm-Persson: Kongl. Stadgar,

Förordningar, Bref och Resolutioner Angående Sweao o
Rikes Landt-Milice Til Häst och Fot III s. 20,

1798.) N.
r. 22 kjoln, här = långrocken. Denna folkliga

benämning på långrocken kvarlevde länge i vissa

dialekter. Jfr även danskans Kjole. N.
r. 30 i qvaf'= ned i djupet. E.

S. 14.

r. 2 den hlancka bägarn; Esr, Schgm, Ugs: 'en

slipad flaska'. — r. 6 Vid stranden i Schgm ändr.

till 'från molnen'; så Ugs. — och i Schgm ändr.

till 'ned'; så Ugs. — r. 13 effter; Esr, Schgm,

Ugs; 'öfwer'. — r. 17 dragom oss; Esr, Schgm,

Ugs: 'stigen mer'. — r. 2 1 sMiljas; Esr: 'ryc-

kas'; Schgm, Ugs: 'slitas' (i Schgm ändr. fr. 'ryc-

kas'). - - r. 22 Höij; Esr, Schgm: 'swäng'. — r.

26-27 Esr
>
Schgm, Ugs: Mollberg med Soldaterne

och Capittel-kuskarne. Chor. E.

r. 1 strimmar = glänser. E.

r. 7 opplopp = 'tumult'. E,
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r. 29 Sta! (= halt) rätta er!, vanligt kommando
för rättning-. E.o

S. 15.

r. 10 Esr före ya!! ! : Forte Tutti. — r. 1 1 Esr

före yä! ja! ja!: Tutti. — r. 17 törsta; Esr,

Schgm, Ugs: 'törsta'. — r. 21 Efter denna rad i

Esr, Schgm, Ugs: Hurra! hurra hurra!!!
1 -- -

—
r. 23-25 Esr, Schgm, Ugs:

Hwad slagsmål!, stoij och twång?

Hwad kosteliga spel, Trianglar och basson? —
r. 27 Esr, Schgm, Ugs: den Gassen ur sitt sprund

ei] . . .
— r. 29 Bacchi; Esr, Schgm, Ugs: 'Temp-

lets'. — r. 31 Esr, Schgm, Ugs: och stolt vid

mannans sken
2

opeldas . . . E.

r. 6 röda kärror. Det var ingenting ovanligt under

rokokon och den gustavianska tiden, att mellan-

skiktet av befolkningen, som inte hade råd att

förgylla sina åkdon, i stället målade dessa röda

eller i varje fall försåg dem med röda hjul. N.
r. 9 fastagen (ombildning av fr. fustage) — lagg-

kärl, fat för vin eller öl. (Hellqvist). E. — ifrån

Mallaga. Fastagen innehöll malaga, »et mörkrödt

spanskt win såsom Alicant win, Malagasect » (Orrelius

s. 445). N.
r. 21 cumin, ett slags brännvin eller likör, som

kryddades med kummin. A7
.

1
I Esr före det andra 'hurra' : Forte Tutti

2 £>' 'skymt' Q== Stv).
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r. 23 trianglar och bason. Med triangel är här att

första det vanliga instrument, som går under denna

benämning (en i triangelform böjd metallstav, som

anslås med en metallpinne). Bason, basson — fa-

gott. Instrumentet kallades i Frankrike ursprung-

ligen fagot. Denna benämning utbyttes dock se-

nare mot basson, vilket namn — bassoon -—
• även

upptogs i engelskan, medan de flesta övriga språk

bibehöllo namnet fagot, fagotto. Jn.

Bason (fagott). Längd 124 cm. Nord. museet.

r. 28 ponceau-röd, av fr. ponceau, egentl. en sorts

vild vallmo med högröda blommor, som växer bland

vete, och som vanligare kallas coquelicot; användes

också om »un rouge trés-vif et trés-foncé» (Dic-

tionnaire de l'académie francaise 1836). N:
r. 31 under mahnans skymt= 'när månen skymtar

fram'. E.

S. 16.

r. 1 hög; Esr, Schgm, Ugs : 'swart'. — r. 2 hela;

Esr, Schgm, Ugs: 'Backi'. — r. 4 höga i Schgm

ändr. till 'klufna'; så Ugs. — linsblä toffsar; Esr,

Schgm, Ugs: 'bär och ranckor'. — r. 5 Esr, Schgm,

Ugs: . . . gungar trind och rund. — r. 6 Esr,

Schgm, Ugs:. . . småskrattar på sitt sprund. — r.

9 handen i Schgm ändr. fr. natten', — r. 10 Esr,
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Schgm, Ugs: . . . men klockorna hörs ren. — r.

1 1 Esr, Schgm, Ugs: nu skriker Mollberg mar-

che! och wickar på ett ben. — r. 14-16 Istället

för dessa rader följande parti i Esr, Schgm, Ugs:

Schwäng manskap hegre opp! - - - begynnen

Oboister

Och J ! J Sångare Tenorer och Basister

med Edra starcka skråål,
1 låfsjungom Winets

Gud
wid dessa Kuskars sorl och dessa klockors ljud.

Prästinnor ! stigen främst, nun trar jach på mich

wanten,

Musquette på axel! — marche — kör på med
provianten. —

r. 18 Esr, Schgm, Ugs: Någre af Kuskarne. -

r. 29 klara i Schgm ändr. till 'bleka'; så Ugs. E.

r. 2 afmäter = mäter upp, 'spränger fram över'. E.

r. 6 bla casqne, här trol. kaskett. Se r. 4 i texten.

N.

r. 9 med handen mitt för pannan. Liksom än i dag

skyldrar kusken här med piskan genom att föra den

mitt framför ansiktet. AT
.

r. 19 fala = fåle. Ang. formen jfr anm. till baga

s. 3 r. 7, ovan s. 34. Formen 'fålen' texten s. 18

r. 17, 'fåln' s. 16, r. 3. E.

r. 24 fräckt = stolt, djärvt. E.

1
I Esr ändr. fr. 'ljud'. 'Skråål' = kraftigt ljud,
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r. 5 Klappa i Schgm ändr. till 'ryncka'; sä Ugs.

— jo!!/; Esr, Schgm, Ugs: ja'. — r. 6 i; Esr,

Schgm, Ugs: 'wid'. — r. 7 Esr, Schgm, Ugs:

lätt oss ropa hurra! - hurra, hurra. — Efter r. 7

följande parti i Esr, Schgm, Ugs:

hurra, hurra, hurra!

OplyfFtom wära kärl! låfsjungom Gudarna,

hurra, hurra, hurra! . . . Ren templets spira strålar
1

lätt spritta Baki blod i dessa röda skalar,

men skyndom oss,! AHons! —
r. 10-13 i Schgm ändr. till:

.... templet öfer Pron

so viele brottom Prur!-- hör! hur han sich beklagar,

halt Ryper Ede, halt. —
r. 18 sorgeflor; Esr, Ugs: 'pipskägg, flor'; Schgm:

'pipskägg, staf ('staf i Schgm ändr. fr. 'flor').
—

r. 19 stå och; Esr, Schgm, Ugs: 'klädd at'.
—

r. 20-23 endast i Sfr. — r. 26 med flaggor och

cantiner i Schgm ändr. till 'gå främst med Caraphi-

ner ; sä Ugs. —
r. 27 små i Schgm ändr. till

'gladt'; så Ugs. — sång i Esr ändr. fr. 'glas'.
—

r. 29 Bacchi; Esr, Schgm, Ugs: 'Fröijas'. E.

r. 1 3 hjpar Ede. Det fanns en vinhandlare Wil-

helm Ede, som 1770 (
l6
/2) inför Norra västra

kämnärsrätten (prot. i Stadsark.) klagade över att

en bonde kört omkull honom på Drottninggatan,

varigenom hans kapprock blivit' sönderriven på ena

1
I Esr ändr. fr. 'prålar'.
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sidan. 1785 avled vinskänken Wilhelm Edes änka

Elisabeth Hofving, en krögerska. Sn. E.

r. 18 sorgeflor. Detta innebar egentligen en över-

trädelse av lagar och förordningar, ty 1741 (den

1 sept.) hade en aldrig sedermera återkallad förord-

ning »om Sorgedrägter » utfärdats, vari det förbjöds

»at bruka något annat eller flera sätt til Sorgedrägt,

än. en på wanligt sätt med knappar och knapphål

på Råck och Wäst af Camelgarn, antingen til lifwet,

eller aldeles utföre, giord Klädning, och thet utan

något swart Flors, Rud-Kardewans-Skors och swarta

Wärjors bärande». Om flor, se anm. till s. 13

r. 13, ovan s. 5/. — Här är det naturligtvis svart

krusflor, crépe, som avses. Se. A7
". — kraga, om

formen jfr anm. till baga, s. 3 r. 7, ovan s. 34.
r. 20 kött — turban, se anm. till s. 9 r. 17, ovan

s. 43. .

r. 21 boij, »ett slags mjukt och warmt Fodertyg av

ull». N. — safian, » Glantsläder, et Turkarnas på-

fund, som derföre får namn af Turkisk Jukten, är ej

annat än med Sumack» (= spansk lädersvärta enligt

Orrelius s. 390) »och Galläpplen beredde och färgade

Kalf- Get- Risbit- och Fårskinn, som til färgen äro

merändels röda, stundom ock gula, men mycket

sällan blå, och brukas af Turkar til Mansskor och

Stöflor; af Skomakare til Tåfflor, Fruntimmersskor

och Pålska Stöflar, och af Bokbindare til bok-

pärmar. Turkisk eller Persisk Saffian är den bästa,

dernäst den Ungerske och Pålske. Äkta Turkisk

Saffian fås ifrån Levanten och Venedig; den

Pålska och Ungerska ifrån Danzig» (Orrelius

s. 318). N.
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n
r. 24 gröna rackar. Att döma av de talrika ställen,

där »Bacchi slägter» sägas uppträda i gröna dräkter,

gröna rockar, grön talar o. s. v., tycks denna färg

ha varit Ordens livfärg. JV.

r. 26 cantiner, av fr. cantine, flaskfoder, lada, van-

ligen av plåt, för förvaring av mat eller dryck i

fält eller på resor. N.
r. 27 mandoliiier, se anm. till s. 8 r. 27, ovan

s. 42.

S. 18.

r. 1 Uid; Esr, Schgm, Ugs: mot'. — nedertyngda;

Esr, Schgm, Ugs: 'nedersläpta'; — r. 2 ragla kull;

Esr, Schgm, Ugs: 'tumla om'. — r. 4 Esr, Schgm,

Ugs: Med flaskan tömd 1

och grön
2 han snarckar i sitt

blod. - - r. 6 han i Schgm ändr. till jemt'; därefter

i Schgm: 'swettas swär och flåsar'. — r. 7 kan i

Esr ändr. till nint'; så Schgm, Ugs. — mer; Esr,

Schgm, Ugs: 'än'.
-— r. 8 Esr, Schgm, Ugs: han

ropar Pomerance, så somnar han igen. — r. 1 o i

dessa i Schgm ändr. till 'innom de'; så Ugs. —
r. 13 kärl; Esr, Schgm, Ugs: 'sprund'. — r. 14

Esr, Schgm, Ugs: Herholderna för bryggden. —
r. 17 fålen; i Sfr står faktiskt 'fälen'. — r. 2

1

till hämd i Schgm ändr. till 'af öHT; så Ugs. —
r. 24 Men; Esr, Schgm, Ugs: 'Fort'. — r. 27

tappen i Schgm ändr. till 'sugarn' ; så Ugs. — r. 29

Esr, Schgm, Ugs: el' will du intet slåss? så dansa

kring ditt sprund. - r. 30 Kom i Esr ändr. fr.

'opp'. E.

1
Ugs: 'tom'.

2
I Schgm ändr, fr. 'spräckt' (så Esr).
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r. i Vid lampors dunckla sken pä nedertyngda snören,

se anm. till s. 6 r. 1 8, ovan s. jg. JV.

r. 5 förutan pung och påsar. Avall har i fallet

tappat sin »pung», här = pungperuk, d. v. s. en

peruk, vars nackhår inknutits i en »påse» av skinn

eller siden. Pungperuken var äldre än piskperuken

och betraktades följaktligen som förnämare eller

som ett slags ståndsprivilegium, såsom framgår

av Samuel Ödmanns ordalag i Hågkomster från

hembygden och skolan: »Till i/6o buro alla» (^d.

v. s. alla gymnasister i Växiö läroverk) »hängande

hår såsom allmogen, men vid den tiden begynte

en och annan abiturient klippa sig en tupé; därtill

lades snart lockar vid öronen och kort därefter hår-

piskor. — Dessa hårpiskor tolererades av lektorerna,

såsom en förberedelse till akademiska hårpungar. De
bestodo först av två runda, hopvridna tåtar, sedan

av tre flata och lösa flätor, men övergingo omsider

till stångpiskor, som höljdes med band. Allt detta

fördrogs, men omkring 1767 började man sätta en

liten kokard på piskan och kläda den med siden-

band. » N.
r. 8 Pomerantz, egentligen »frukten af Pomerantz-

trädet, Citrus aurantium», här tydligen ett för-

kortat uttryck för pomeransbrännvin, alltså med
pomerans kryddat brännvin. JV.

r. 11 liqueur här == stark dryck i allmänhet. E.

r. 1 4 Herholderna. Liksom andra ordnar skulle givetvis

även Bacchi Orden ha sina härolder, vilka enligt

framställningen i Bacchi Orden n:o 9 voro utrustade

med kåpor och spiror, allt i överensstämmelse med
vad förhållandet var i den höga förebilden, Sera-
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fimerorden. — Vad stavningen nerhold' beträffar,

anses denna bero pä en folketymologisk anslutning

till 'hålla'. K
r. 15 Stads-Advocaten Herman; om denne haft

någon förebild i verkligheten är ej känt. E.

r. 1 9 Conrage trestavigt ! E.

r. 20 moustage; mustascher hörde till sällsyntheterna

på Bellmans tid liksom under större delen av 1700-

talet. De ynkliga små streck som man ser på por-

trätten från den karolinska tiden, hade helt och

hållet försvunnit, utom bland vissa lägre militärer.

I en order från 1770-talet heter det, att »Granadör-

uuderofficerarne, Regementsväbeln, Regementstrum-

slagaren, Granadörerna i Regementet samt timmer-

männen och Profosserne » icke fingo avskära sina

mustascher. »Och blir för Trumslagare och Pijpare

samma lag.» 1775 heter det ytterligare, att »Grenad-

iererne med dess spel som bära mössor jemte

timmermännen och Prophosserne svärta sine musta-

cher genast, och i acht tages dervid att mustascherne

ej sammanklämmas utan väl utredas». Varje soldat

skulle själv medföra »vax till svärtning af stibletter

och mustascher» och detta »vid ansvar». (Björlin

i tidskr. Nu 1874, s. 10.) N. — kolt, se anm.

till s. 9 r. 17, ovan s. 43.

S. 19.

r. 4-25 * I Sfr äro replikerna ej fördelade på kus-

karna och Herman, utan allt löper i en följd. Replik-

fördelningen här närmast efter Esr. — r. 8-9 Esr,

Schgm, Ugs : Fram, krympling, lincka
1
fram, swäng

1
Esr: 'halta'; så även ursprung!. Schgm.



Serafnnerhärolden med kåpa och spira. Kopparstick av J. E. Rehn i

Serafimerordens statuter.
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dig blif glad och qwicker. — r. 1 o kärlet; Esr,

Schgm, Ugs: 'Anckarn'. — r. 25 Efter hörs ha

Esr och Schgm tecken för trumpetljud. — r. 26

bli; Esr, Schgm, Ugs: 'war'. E,

r. 2 randiga knäskålar. Uttrycket kan knappast

betyda någonting annat än att kuskens randiga

byxor skymta mellan långrockens underkant och

stövelskaften. N.
r. 5 Rosolis, av ital. rosolio, en sorts likör som

Cajsa Warg i Bihang til Hjelpreda i Hushållningen

(1765, s. 105) lämnar följande recept på: »1 lod

Mastix, V2 lod Galgo, 3 lod Canel, 1 lod Zittfer,
1
1-2 lod Muskottblomma, 1 lod Cardemummor samt

1 quintin Neglickor. Desse förenämde Kryddor

stötas fina, och sättjas dagen förut i stöp, uti et

stop odistillerat Brenwin. Sedan tages 3 stop dylikt

til det förra stopet, och slås tilsamans uti en liten

distiller-panna, at deruti distilleras, och då pannan

rinner upp, lägges i Tratten en liten klädes-klut,

och på kluten et quintin Cochenille, som förut är

helt fint stött som mjöl, at deraf bekomma röd färg

på Brenwinet. Man skall ej taga mera Brenwin än

hälften emot det, som slogs i pannan; ty eljest kan

det smaka lank: När då så mycket är afrunnit, som

sagt är, så blandas det up med et stop Såcker-sirap,

hwilken förut kokas med et skpd Såcker och 3

halfstop wattn, hwaraf det ena halfwa stopet är

inkokat i Såcker-lagen: När -då Såcker-lagen är

blandat med Brenwinet, så lägges en Swamp i

tratten, hwarigenom man låter Brenwinet rinna, som
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en fin sträng, så blifwer det klart; men läck bör

det wara på Tratten, på det styrkan ej må för-

loras. » Enligt fru Weltzins Handbok wid Brån-

winsbränning (1808) lades kryddorna i spiritus vini

och blandningen fick stå i fjorton dagar, varpå

man tillsatte en sirap av socker och rosenvatten

och slutligen färgade drycken med johannesört.

JV< — Uespedro eller vespetro var en likör, som

bryggdes av brännvin och sju olika sorters frön

(anis, angelika, spritkummin, kummin, koriander,

fenkol och dill), varför den också kallades sju-

dubbelt fröbrännvin. Kryddorna krossades och lades

i brännvinet, varpå detta blandades med en sirap,

kokad av socker och vatten. »Detta bränvin är

mera ett medikament än en likör; emedan dess

starka kryddsmak icke är särdeles behaglig; men
som värmande och magstärkande medel har det

vunnit mycket förtroende.» (Weltzin s. 86.) N.
r. 16 Hamburger = hamburgeröl. Det tyska ölet,

varav en mängd olika sorter importerades till Sverige,

ansågs av gammalt vara av bättre kvalitet än det

svenska. JV.

r. 23 Pomerantz, se anm. till s. 1 8 r. 8, ovan

s. 61. — Söt citmmin, ett slags brännvin eller

likör, som kryddades med kummin, och sötades. JV.

20.

r. 4 Mitt; Esr, Schgm, Ugs: 'wårt\ — r. 7-8

Esr, Schgm, Ugs: Trundman opiater/ Sjungom ömt

Baki låf. — r. 15 Mitt; Esr, Schgm: 'wårt\ —
r. 26 ^fa i Schgm ändr. till 'Neij

'
; så även Ugs.

— r. 27 Dock struket i Schgm; finns ej i Ugs. E.

— Bacchi Tempel.
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r. 7 Er opiater hår väl = upplyfter inför eder. E.

r. 28 Lätt = lät! E.

S. 21.

r. 4 ojt; Ugs: 'mig' -— Efter r. 4 följande parti

i Esr, Schgm, Ugs:

mitt öga bjuder mig, sen det sin sömn försakat,

sen jag trotz
1 wind och wäg i nattens skrefwor

wakat,

och sen med sång och sorl jag anfört Baki tropp,

at nu sin hwila få, . . . opp Awall, opp,
2

stig opp,

— r. 6 in till den gröna tufva i Schgm ändr. till:

'till minsta spång och tufwa'; så Ugs. — r. 7

och behag i Schgm ändr. till ljus och dag'; så Ugs.

— r. 9 Och; Esr, Schgm, Ugs: 'Opp'. — r. 12

Esr, Schgm, Ugs: . . . klockans döhn till Movitz

ottesång. — r. 14 vid i Schgm ändr. till 'af; så

Ugs. — r. 2 1 fräck i Esr ändr. till 'ung'; så Schgm,

Ugs. — r. 22 några i Esr ändr. till Björkens; så

Schgm, Ugs. färjat i Esr och Str ändr. fr.

'randat'. — r. 23 råg-kom; Esr, Schgm, Ugs: råg-

ax'. — r. 24-25 här; möjl. bör i Str läsas 'hör'.

— här i lund; Esr, Schgm, Ugs: 'lyss åt lund'.

- r. 27 spets; Esr, Schgm, Ugs: 'kalk'. — r. 30

Barn i Esr och Schgm ändr. till 'män'. — r. 3

1

första; Esr, Schgm, Ugs: 'bleka'. E.

r. 9 halt = 'oerhört mycket'. E.

r. 18-24' Med purpurröda ben de hvita tranor hoppa

1
I Schgm ändr. fr. 'mot'; så Esr.

2 DGr: '.
. . iå, opp ruska dig*.
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etc. Om naturskildringen här jfr anm. till s. 97
r. 14 ff., nedan s. iji

r. 19 skaftals = med vissa mellanrum.

r. 21 fräck = käck, stolt. ZT.

r. 24 Hvad är hans sang eij fri r= hur frimodig

är icke hans säng! E.

r. 27 tjärr givetvis = kärr. E.

r. 29 calipher; kalif är, som bekant, egentligen en

titel som Mohammeds efterträdare antogo i egenskap

av islams överhuvuden. Här nyttjas ordet givet-

vis skämtsamt om vallhjonen som överhuvud för

hjordarna. E.

r. 30 skral; ordet betecknar i äldre språk ofta

kraftigt ljud överhuvudtaget, utan nedsättande be-

tydelse. E.

S. 22.

r. 3 taga; Esr, Schgm, Ugs: 'färdas'. — r. 10

denna; Schgm (trol. gm. felskrivn.) 'den'; Sdn har

rättat till: 'Och tag den urnan'; så Sondfri. — ställen;

Esr, Schgm, Ugs: 'säncken'. — r. 1 3 Neij ; Schgm:

men'. — i frid; Esr, Schgm: Må fritt'.
—

r. 19 pä denna pank; Esr: 1 parcken här', vilket

i Schgm ändr. till 'wid pumpen här' ; så Ugs. —
r. 20 frisk; Esr: 'fräck'; Schgm: 'fräck' ändr. till

'glupsk'; så Ugs. — r. 2 1 Esr, Schgm, Ugs: fast
1

ditt humeur än2
då båd gaf och tog raison. — r. 24

Efter denna rad har Esr tecken för instrumentljud.

— *r. 25—S. 23 r. 10. Str och Schgm ha blott:

'Hwad må jag eij gråta etc etc etc'; i Esr och Ugs

1
I Schgm ändr. fr. 'i'; så Esr.

2
I Schgm ändr. fr. 'du'; så Esr.
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upprepas sången i sin helhet med en liten föränd-

ring (se nedan). E.

r. 3 klöf= börda som klövjas, d. v. s. delad,

—

kluven — i två varandra uppvägande packar, fraktas

på ovägar. Dylik transport äger vanligen rum på

hästrygg, varvid en särskild klövsadel begagnas,

men »klövjet» kan också bäras av människor.

Förr i tiden var detta fortskaffhingssätt mycket

allmänt i vårt på goda vägar fattiga land, men
det är ett intressant bidra? till våra kommunika-o
tioners historia, att det tydligen förekommit i

Stockholmstrakten så sent som på Bellmans tid.

På sin Västgöta-resa 1746 mötte Linné tre väst-

götar, »som drefwo 21 löse hästar, lastade med

Westgötegods » . (Jfr Svenska kulturbilder II s. 269,

272, 281, III s. 237, 260 f. och 273,) iV.

Tumlare av silver. Nord. museet.

r. 8 tumlare = en pukformig liten bägare utan fot,

vanligen av silver. N. cånéi = med kanel

smaksatt brännvin eller likör. N. — vespedro, se

anm. till s. 19 r. 5, ovan s. 65.
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r. 1 1 Mig ägnar= det tillkommer mig, jag måste. E.

r. 1 7 Seigneur; ordet begagnas hos Bellman van-

ligen i betydelsen 'grand seigneur', alltså 'hög

herre'. E.

r. 1 8 knapt sig dela = 'gav en knapp del' (?) E

S. 23.

r. 9 Esr, Ugs : Jag vill intet andas en timme. —
r. 14 pä i i£rr ändr. till mot; så Schgm, Ugs.

— r. 16 skönt; Esr, Schgm, Ugs: 'grofY. —
r. 19 Esr, Schgm, Ugs: den grottan knapt jag ser

där. . .
— r. 28 sup; Esr, Schgm, Ugs: 'swälg'. E.

r. 7 lätt= låt!

r. 1 2 lyra, se anm. till s. 4 r. 7, ovan s. JJ.
r. 13 labijrinthen, en av häckar bildad irrgång,

motsvarande de äldre »trojeborgarna » . Formen är

typisk för barockträdgården med sina strängt tuk-

tade, ofta en smula förkonstlade anläggningar. I

sin Skånska resa (s. 281) beskriver Linné en

dylik labyrint vid Tåppe Ladugård (se bild).

Den »war anlagd uti ett kärr — — — med 6

omgångar af Afwenboks häckar. In uti formerades

inskärningarna af en Ligusterhäck, och midt uti stodo o
ett åttkantigt Lusthus, der stolparne eller hörnen

woro af wackra Lindar» (jfr r. 12 i dessa lindars

skygdj; »wäggarne af k 1 i p t Almhäck, samt under

fönstergluggarne Ligusterhäckar; mitt uti huset stod

en Lind, som gjorde taket.» På Erik XIV:s tid

anlades i Kungsträdgården i Stockholm en labyrint,
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Labyrint -vid Tåppe ladugård. Efter Linnés Skånska Resa,

Stockholm 1751.

som bildades av ligusterhäckar och vari kungen och

hans vänner »lopho Trögheborg» (Almgren, Våra

minnesmärken från hedenhös, 1934). N.
r. 16 Brillante fleur. Så (d. v. s. 'Brillantes fleurs')

börjar en av de första kupletterna i Favarts »Raton

et Rosette ou la vengeance inutile, Parodie de Ti-

ton et TAurore», vilken pjes uppförts i Sverige

(tidigast 1756) av Lovisa Ulrikas franska teater-

trupp (Bagge i Samlaren 1882 s. 110). E.

r. 18 förkiuste = 'förtrollade', tjusade. E.

r. 1 9 Pythias = Apollo. Ett av Apollos epitet var
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Pythios = den pythiske, som han enligt sagan fick

när han dödat draken Python, som härjade fälten

kring en grekisk stad. E.

r. 22 oboe, blåsinstrument av trä med fingerhål och

klaffar. Tonen frambringas vid anblåsning av tvenne

vibrerande rörtungor. Oboen användes första gången

i orkestern å operan i Paris 1659. Till Sverige kom
den under senare hälften av samma århundrade. Be.

— luta. Luta är ett knäppinstrument med hals

och välvd, päronformig botten utan inskärningar.

Det är försett med tarmsträngar, vilkas antal kan

vara växlande (vanligen 6 jämte 5 lösa bassträngar).

Sannolikt är lutan ursprungligen av persisk-arabisk

härkomst, men den har först i Europa — dit den

kom på 1300-talet — utvecklats till en modernare

form. Sin blomstringstid hade instrumentet på 15 oo-

talet, då lutlitteraturen är mycket rikhaltig. Under

följande århundrade och än mer under 1700-talet

blir instrumentet mer och mer undanträngt. Man
byggde även större former, s. k. archilutor (theorb,

chittarone, angelica), vilka hade förlängd hals med
två kragar. Jn.

S. 24.

r. 1 lammets; Esr, Schgm, Ugs: 'Gumsens'. —
r. 5 kom lätt oss; Esr, Schgm, Ugs : 'så kom och'.

— r. 7 Esr, Schgm, Ugs: ... daln - - men
neij - - han swarar neij. — r. 8 Esr, Schgm,

Ugs: . . . kom följen mig eW huru. — r. 1 1 Esr,

Schgm, Ugs: innom hwars fordna skygd han slog

båd bom och qwitt. — r. 13-14 I stället för dessa

två rader följande parti i Esr, Schgm, Ugs:
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där ligger käglan kull, och Klotet fult med massa,

och här wid Grottans dörr, där luntan bran och

blässa,

Hans stö flor och Carpus
1 än ligga qwar i sand,

Hans piska utaf blår
2 med swarta pardouband2

,

Hans fullmagt, möglig, grön, sä uncken som en

tufwa,

Kringlindad om en ost, En smörklimp och en

strufwa, 3 —
och där, hwad ser jag rätt, bredwid den halfwa

skon,

Hwad ser jag — ? Himmel ach! Hans Capi-

iulationj4

i ränsten wicklad göms, bland ruttna ägge-gulor,

med guhlbrunt, stort Sigill,4 beprydt med spjut och

kulor, 5

0 Gudar!- - si hans wäst — spring
6 Baki barn —

spring kapp.

fins där En skilling? - - neij ! neij blott en möglig

knapp.

Ach ! mägtar tidens hand wid dessa nägder röra

1 grund det glada folck förgjöra och förstöra. —
r. 15 Esr, Schgm, Ugs: Men ach! wid denna syn

alt . . .
— r. 16 röda snäckors . . . hvita musselskal;

Schgm, Ugs: 'hwita snäckors'... röda musselskal'.

- r. 17 Esr, Schgm, Ugs: . . . Eol hörs, Hans röst

i blomman hwiner. — r. 18-20 Esr, Schgm, Ugs:

1 Se anm. till s. 27 r. 6, nedan s. -jp.

2 Se anm. till s. 100 r. io, nedan s. 2 7-5.

3 Se anm. till s. 126 r. 23, nedan s. ipz.
4 Se anm. till s. 100 r. 15 och 17, nedan s. z 74.
5 v. 7-10 i Esr tillskrivna i kanten.
6

I Esr ändr. fr. 'kom'; så Ugs.
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alt darrar wid hans storm — från dessa små jasminer

till Ekens stolta stam, än helgad där han står,

så bär han eij Sin topp så wördig som i går,

— r. 22 oss vart; Esr, Schgm, Ugs: 'mig mitt\

— r. 28 vördig; Esr, Schgm, Ugs: yfwig'. ;—

-

r. 29 skymtar; Esr, Schgm, Ugs: 'glittra(r)'. —
r. 30 Tron; Esr, Schgm, Ugs: 'Tro!' E.

r. 5 lätt= låt ! E.

r. 1 1- 1 2 slog. . . quitt — 'slog så att skulden

kvittades'. E.

r. 2 2 I sin förvandlings lag påminner oss vart slagte

väl ung. == påminna oss genom den naturnöd-

vändiga förvandling de undergå, om människo-

släktets förgänglighet'. E.

r. 30 Tro
r

n = Våren säkra på'. E.

r. 32 pimpeuella = Pimpernell, Poterium sangui-

sorba, en kryddväxt. Jämför Fredmans epistel N:o

82: »Rödt Vin med Pimpinella . . . » Då vinet

serverades brukade man sätta i glasen en kvistD
pimpernell, enligt Carlén »dels för att bryta smaken

och dels för siratlighetens skull». Det är dettao
som gör tanken på döden så mycket vemodigare.

Se. N.

. 25.

r. 1 Esr, Schgm, Ugs: Ty så är lifwets rund kring

denna trinda boll. — r. 3 Stor-Vizier ; Esr, Schgm,

Ugs:_ 'Caimakan'
1

.
— r. 4 Esr, Schgm, Ugs: är i

1 Se anm. till s. 101 r. 16, nedan s. ijj.
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en blinck eij mer än denna price havana
1

.
— r. 8

med; Esr, Schgm, Ugs: 'wicT. — r. 9 som vij mist;

Esr, Schgm, Ugs: 'werlden ägt'. — r. 18 ömhet

hit till vefldens; Esr, Schgm, Ugs: lätta hand oss

till en'. — r. 21 med sitt kärl; Esr, Schgm, Ugs:

'och försagd\ — r. 23 Esr, Ugs: 'förbannar
2

i

sin törst sitt snabba wattenhjul'; i Schgm har denna

rad ej fått någon definitiv utformning; förra hälften

av alexandrinen saknas; den senare lyder: 'sitt

snabba wattenhjul'. E.

r. 2 En Mogolls elephant med Käijsarns parasoll;

Stor-Mogul kallades härskarne av en muhammedansk
dynasti i Indien, vilken från 1526 en lång tid

framåt regerade över ett mäktigt välde. Som sitt

speciella djur hade stormoguln en vit elefant, som

ansågs vara helig och odödlig. Den hade sin egen

tjänarstab och skyddades för solen av ett parasoll,

som bars över dess huvud, liksom över en furstlig

person. E. N.
r. 3 Stor-Vizier var namnet på den högste ämbets-

mannen i muhammedanska länder, sultanens ställ-

företrädare. E. - - Mahomeds fana, den gröna fana,

Islams symbol, som höjes, då »det heliga kriget»

proklameras. E.

r. 1 o svarta sump givetvis om Karons farkost. —
Eugene = Eugéne av Savoyen, den bekante öster-

rikiske fältherren (1663— 1736). E.

r. 17 hrantzar af alhaster; alabaster, »et slags

hwit-, röd- eller grönaktig stenart och förstenad

1 Se anm. till s. 101 r. 17, nedan s.

2
Ugs: 'fördömer'.
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Gipshjord, som altså är fastare än Gips, men lösare än

marmor, och läter polera sig, dock ej så wäl som Mar-

morn. Häraf göres Crucifixer och allehanda bilder,

samt Bordskifwor, Dosor, Gueridoner, Grafstenar,

Saltkar, etc. Af gruset brännes Gips. Albastern finnes

i Persien, Arabien, Syrien, Egypten, Italien, Påhlen,

Siberien, Frankrike, England och på flera ställen

i Tyskland.» (Orrelius s. 6.) Här står naturligtvis

ordet i stället för marmor. Bacchus och hans följe

framställes ju ofta i den antika konsten med vin-

lövskransar kring huvudet. N.

r. 1 8 unårcm — beundran. E.

r. 2 o Lott; här avses säkerligen Lot, Abrahams

brorson. Att L. skulle varit en framstående »Bacchi

man» finns ingen antydan om i Bibeln, annat än

möjligen i berättelsen om hur hans döttrar giva

honom vin för att berusa honom och därefter driva

blodskam med honom, en berättelse, varpå Bellman

även anspelar i Fredmans Sång n:o 36. E.

r. 21 liflig= levande (framställd). E.

r. 22-23 Tantalus eij när sitt vattenhjul. Att

Tantalus hade något att göra med ett hjul känner

ej den antika mytologien. Däremot omtalas hur

Ixion för sin kärlek till Juno straffades med att

fastbindas vid ett ständigt svängande, med ormar

besatt hjul. Möjligen beror Bellmans uttryckssätt

på en sammanblandning av denna berättelse och

den bekanta uppgiften om Tantalus' straff att stå

upp till hakan i vatten men aldrig kunna släcka

sin törst, enär vattnet drog sig undan, så snart han

sökte dricka. E.
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r. 25 gijldne gips-vank. Det praktfulla rum Bellman

här målar, är också försett med förgyllda stuck-

ornament i taket. En sådan ståt var ganska ovan-

lig på hans tid, då själva taket oftast lämnades

helt slätt och vitt eller endast försett med en

profderad stucklist. De pompösa stuckplafonderna

tillhöra ju den karolinska tiden. I Hedvig Eleonoras

sängkammare på Drottningholm t. ex. är plafonden

även förgylld. N.

r. 31 Jophurs. Isl. Jofur, 'hövding' (eg. Vild-

galt') begagnades av 1700-talets skalder ofta som

synonym för Jupiter. Bruket, som förekom redan

mot slutet av 1600-talet, kan ledas tillbaka till

några etymologiska spekulationer i O. Rudbecks

»Atland» (Rallstenius i Samlaren 1927 s. 31

ff.) E.

. 26.

r. 3 gap: Esr, Schgm, Ugs: 'gifft'. — r. 1 5 mängd;

Esr, Schgm, Ugs: rad' — gä; Esr, Schgm, Ugs: 'går'.

— r. 16 Esr, Schgm, Ugs: ... på swarta trummor

slår; - r. 20 damasksläp; Esr, Schgm: 'damaskt

släp'. — r. 22 blixtfulla i Esr ändr. till 'gråt-

ögda'; så Schgm, Ugs. — r. 23 sin lilla i Esr ändr.

till 'precist sin'; så Schgm, Ugs. — r. 25 Efter

denna rad i Esr, Schgm, Ugs följande parti:

Hwad mer än dråplig Syn! —- märck — märcken

Qwinnolisten

!

märck mellan hwar cadance af fiämsta Hoboisten

hur' hon slår benet opp så sulan syns på skon,

de blunda och de le i hela Procession —
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r. 30 Efter denna rad följande parti i Esr (till-

skrivet i marginalen), Schgm, Ugs:

puff — hwad det kostar på när hon ser ner på
kragen,

Knapt tippen uppå skon hon skönja kan för magen,

den opswäld är och hög och liknar en pulpet,

där Astrild hafft sin post och lämnat sitt Signet —
r. 31 vij äro dem i Schgm ändr. till 'de äro oss';

så Ugs. E.

r. 1 Gu tar. Detta är den vanliga skrivningen hos

Bellman. Uttrycket var sannolikt ursprungligen en

tillönskan om god årsväxt (»gott år>). Uppdel-

ningen 'god tår' eller 'gu tår' beror således på
felaktig härledning och har givetvis uppstått, då

uttrycket övergått att uteslutande betyda 'skål'

(jfr Hellquist). E.

r. 3 Tartarn. Tartara eller Tartaros var enl. den

antika mytologien eg. den längst ned belägna delen

av underjorden, Hades. Senare föreställde man sig

Tartaren framför allt som ett pinorum för döda

brottslingar. E.

r. 7 kogern= kogret; -n-form på ordet är in på 1 8 oo-

talet ej ovanligt (5AOB); jfr ty. der Köcher. E.

r. 14 krönta, väl med Bacchi krans. E.

r. 20 utslagit har torde här vara en allusion på
den antika seden att bära håret utslaget såsom

tecken på sorg. — damasksläp = släp av »Siden-

Damast, Sericum Dalmatinum, et af Silke tilwerkadt

rosigt tyg, som göres i China och Persien, Italien,
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Frankrike etc. och tjenar egentligen til kläddrägt

för Fruntimmer» (Orrelius s. 90). Mönstret var

upphöjt »på Damascenerwiset ». Jy.

r. 24 toffelhlad = framkappan på toffeln. Liksom

damernas elegantare skor överhuvudtaget voro även

tofflorna under rokokon ofta försedda med vackra

broderier på framkappan. N.

r. 28 fräckhet = dristighet, stolthet. E.

r. 28-29 Hvad Spansk och Göthisk blod. Båda epiteten

avse att framhålla Ullas stolthet. E.

27.

r. 1 trug; Esr, Schgm, Ugs: 'twång'. — r. 2 nu

gä i Esr ändr. till 'gå fram'; Schgm: 'gå ner' (ändr.

fr. 'gå fram'). — r. 1 7 Esr, Schgm, Ugs: Drickom
om i botten. — r. 21-22 Omtagningstecken endast

i Str. Schgm, Ugs: Tutti
1

I den urnan ... —
r. 27 Efter denna rad följande parti i Esr, Schgm,

Ugs:

Märck! ---på hwem lyssnar han? — hwem är

den där som skriker,

i språnget Rensen lik i rösten honom liker,

Hör hur' han jämrar sig och flåsar rädd och stinn,

men nu — nu sprang han bort, längst in — i

skogen in.
—

r. 28 Esr, Schgm, Ugs: Hwad är jag intet trött

— de kulna moln som flägta.. — r. 29 vill i Esr

ändr. till 'må'; så Schgm, Ugs. E.

1
Esr: 'chorus'
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r. 6 carpusen, en tyngre mössa av varierande form,

ofta med skinnbesats och försedd med skärm. I sin

avhandling Om swenska Mans-Kläder i Gjörwells

Samlaren IV s. 411 (1774) meddelar C. R.

Berch följande om dess form och namnets av se-

nare forskare bestyrkta härledning: (Karpusen) »må
nämnas först ibland Hufwudbonaderna, emedan wi
redan sedt, at Kappor funnos, af hwilka han gjorde

en del; det torde altså wara allenast om lösa Kapp-

Carpus av röd vadmal med silkestofs och skinnbräm. Nord. museet.

mössor, som Baron Holberg bör förstås, när han

säger, at de blefwo påfundne i den starka kölden

1306. Namnet är säkert gifwit af wåra Clerker,

som hade studerat i Frankrike. Latine Capusium,

Gall. Capuchon, Svet. Karpus: likasom Lat. Al-

mucium, Gall. Aumuse, Svet. Mössa: utan hwil-

ken Genealogie jag aldrig hade trodt, at Mössor

hade något Fransyskt uti sina trådar. Man brukade

för behagligare anseende skul göra Sorcocium och

Capusium af et slags Tyg. En förbättring på fa-
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conén war Capucium tum spatula, eller med styfwe;j|

hwarom jag första gängen läsit A. 1371.» Ordets

förekommer även under formen kapus 1749. Jfr

denna utgåva, del IV, komm. s. gg. JV.

r. 9 persko, en sorts likör, som tillreddes av bland

annat bittermandelsvatten och persikokärnor. Fru

Weltzins Handbok upptar tre olika sorter: persiko-

likör, italiensk persikolikör och Dantziger persiko-j

likör. N.

r. 10 rathaphia (av malaj, arack och tafia, socker-

brännvin, rom) = en likör. I fru Weltzins Hand-I

bok meddelas (s. 89) ett recept för tillredning avi

Gul Ratafia: »Tag 1 kanna bränwin, I

/2 stop

Meliss-watten, lika mycket kardusbenedikt-watten,

2 lod angelikasocker,
l

/,2 lod kryddneglikor, 2 lod

koriander, 1 lod kanel, 2 lod anis, 1 skalp, socker

och 1 lod galgo, krossa kryddorna och koka upp

sockret med sä mycket watten, att det wäl smälter,

,

och slå det jemte kryddorna till bränwinet; låt det!

sedan stå 3 weckor i sol eller wärma, skaka det:

ofta; hwarefter det filtreras.» Se.

r. 28 qvafda — kvävda, tillbakahållna. E.

S. 28.

r. 2 borde i Esr ändr. till måste'; så Schgm. — r. 6\

eldar tänds vid; Schgm (ändr. fr. 'låga höijs mot'),|

Ugs: 'eldar sprids i'. — r. 7 bloss; Esr, Schgm, Ugs;

'bön'. — r. 9-10 Esr, Schgm, Ugs: ... oss —
Alt folket hurrar glad t. — r. 11 lyfftar pä; Esr, I

Schgm, Ugs: 'hwifTtar med'. — r. 1 4 skära; Esr,

Schgm, Ugs: 'fräna'. — r. 1 5 Efter denna rad ha



Kommentar 81

Esr, Schgm, Ugs tecken för instrument- (trum-

pet-) ljud. — r. 1 6 Schgm, Ugs: Ulla Winblad
framför choren af Prestinnorna. — r. 2 i fria; Esr,

Schgm, Ugs: 'warma\ — r. 25 *Trompeter. Här
liksom på flera andra ställen i texten återges ett i

Str begagnat tecken för instrumentljud med namnet

på ifrågavarande instrument. I Schgm och Esr saknas

här tecken för trumpetljud, vilket däremot finnes

efter r. 26. E.

r. 14 skära = klara. E.

r. 23 besvära= besvärja, avlägga ed på. E.

r. 28 Ordens-Granadeitr'n, d. v. s. Mollberg, som

emellertid aldrig var 'granadeur'. Härmed menades

ursprungl. en soldat, som hade till uppgift att kasta

handgranater (granat . av fr. grenade). Småningom

bortlades dessa, men till 'granadeurer' eller 'grenad-

järer* uttogs alltjämt storvuxet folk, till vilkas uni-

form hörde en hög toppmössa, vanl. av styvt läder

med en mässingsplåt framtill (bild s. 8j); så har

också i 1783 års upplaga E. Martin utrustat Mollberg

och hans trupp, se bild texten s. 77. Grenadjärerna

fingo vid anfall — när de ännu voro handgranat-

kastare — ofta gå i täten. Härpå anspelas s. 75
r. 6, där det beskrivs, hur Mollberg går ffamjör sin

Batalion och samma sida r. 24, där det heter att

M. gar sielf främst som Granadeur. E.

r. 29 liqneur'n, se anm. till s. 1 8 r. 11, ovan s. 61.

29.

r. 3 sken och; Esr, Schgm, Ugs: 'dunckla'. — r.

24 var ett; Esr, Schgm, Ugs: 'kallas'. — r. 25-26

— Bacchi Tempel.
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fir, Schgm, Ugs: . . . hand gewäret slå på sida/ bli

winögd som en uf — stå . . . E.

r. 1 3 Ordens-caraphin, enligt beskrivning s. 80 r. 26

ett kärl försett med pip och lock och sålunda till

formen helt och hållet avvikande från vad vi mena

med karaffin Bellman låter den utgöra en av symbo-

lerna för Bacchi Ordens bacchanaliska karaktär och

handhas av kanslern Planberg, -som bär den vid

processioner och leder utskänkningen av karaffinens

innehåll. N.
r. 17 Préstaf (försvenskning af det ryska pristav =
ledsagare, uppsyningsman) kallas den person, som

går i spetsen för en likprocession med florbehängd

stav, i överflyttad bemärkelse även denna stav (se

Martins gravyr, texten s. 81). Prestaver, som ännu

förekomma vid förnämligare begravningar, voro

under 1700-talet synnerligen vanliga. Enl. en »För-

klaring» till 1 73 1 års överflödsförordning fingo de

dock endast brukas vid »Adeliga Begrafningar »

.

Det ingick i dansmästarens åliggande, att undervisa

de manliga ungdomarna i hur de skulle bete sig,

om de betroddes med hedern att »Prästafwera för

Lik». Se. N.

S. 30.

r. 2 tack, tack! din; Esr, Schgm, Ugs: 'din egen'.

r. 5 För all ting i Esr ändr. till 'J Bröder';

så Schgm. — r. 7 Knapt- Schgm. Ugs: 'Eij\ —
r. 1 3 brunt och kallt; Esr: 'tort. (ändr. fr. mörckt')

och brunt'; Schgm, Ugs: 'stelt och brunt'. — r. 14



Grenadjär (gr.anadeur) vid Kungl. Södermanlands regemente
1765— 79. Armémuseum.

Neij • Esr, Schgm, Ugs: 'Ja' — han mer; Esr, Schgm;

'hans fot'. — r. 15 stolt; Schgm, Ugs: 'mer' —
Anna-Lisas • Schgm: 'Caisa Lisas'. — r. 16 sken i

Esr ändr. till prål'; så Schgm, Ugs. — r. 17 i

Esr ändr. till: eij mer den blancka pigg • • • ; så

Schgm. — r. 18 tätt vid luckan; Esr, Schgm; 'eij
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krog fönstret'. — r. 19 börjar; i Str är möjligen

-r avsett att vara struket; i Esr har 'börja' ändr.

till 'klingar' (sä Ugs), vilket därpä ändr. till 'pruttar';

så Schgm. — r. 21-22 i Str tillskrivna i marginalen.

— r. 22 vid; Esr, Schgm: 'för'. — r. 23 Esr,

Schgm, Ugs: . . . aldrig mer ditt klufna kindben

sårar. — r. 24 han; Esr, Schgm, Ugs: 'du'. —
r. 25-26 I Esr står i marginalen vid dessa två

rader: 'ordstäfwe af Planberg'. — r. 25 Esr, Schgm,

Ugs: jag wet wål jag skall dö, men ... — r. 27

oss; Esr, Schgm, Ugs: mig. — r. 29 häst; Esr,

Schgm, Ugs: 'mast'. — r. 30 Du; Esr, Schgm,

Ugs; 'opp'. — r. 3 1 Schgm, Ugs : . . . ligger hjelten

kull — opp munter war . . .
— I radslutet bör vara

punkt. — r. 32 Esr: 'Virtuosi'. Ugs: Twenne
virtuoser. E.

r. 5 För all ting~ framför allt. E. — Ordens

spele-värck = ordensbasfiolen. iV.

r. 7 Meckel == Mechel, en fransk kompositör i

början av 1700-talet. Han utgav i Paris sju band.

violinsonater. Hans polskor spelades enl. Carlén

rätt allmänt i Sverige på 1700-talet. Med Meklen-

burgska hafvet torde han aldrig haft något att

göra, och detta uttryck är givetvis valt endast för

att åstadkomma en ordlek. J11. E.

r. 9 basson, se anm. till s. 15 r. 23, ovan s. 56.

r. 1 o- 1 1 Sopranö, Betzzozi (jfr s. 113 r. 16-17).

Soprano finnes icke upptagen i tillgängliga musi-

kaliska uppslagsböcker. Detta namn bars sannolikt

av någon på 1700-talet relativt känd instrumental-

virtuos. Med Betzzozi avses någon av de såsom
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instrumentalkonstnärer berömda bröderna Besozzi,

antingen Alessandro (f. 1700, oboevirtuos), Gie-

ronimo (f. 1 7 1 2, fagottvirtuos) eller Anton (f. 1 7 1 4,

oboevirtuos). De voro alla längre eller kortare tid

anställda i Turin säsom kungl. kammarmusiker.

(Den fjärde brodern, oboisten Gaetano B., f. 1725,

som var mest begåvad, vistades huvudsakligen i

Frankrike och England.) jfn.

r. 14 jacka = guppa, hoppa upp och ned. E.

r. 19 dulcian (tvåstavigt!), ett annat namn för

fagott eller basson (se anm. till r. 9).

r. 19-20 Vak opp min siäl, gif ähra. Så börjar

ps. 429 i den Wallinska psalmboken. Den ingick

som nr 359 i 1695 års psalmbok och är en av

Haqvin Spegel verkställd översättning från den

bekante tyske psalmförfattaren Paul Gerhard. Den
var under äldre tider den kanske vanligaste morgon-

psalmen. E.

r. 22 balt här väl = djärvt, dristigt. — yppe —
öppet. E.

r. 27 Gu tar, se anm. till s. 26 r. 1, ovan s. 77.

r. 30 hundsvott, grovt okvädinsord av tyskt ur-

sprung. E.

S. 31.

r. 4 Sup; Schgm, Ugs: 'drick'. — r. 6 Esr, Schgm,

Ugs: förlikens Baki ... — r. 7 Esr, Schgm, Ugs:

wid Clarjonettens klang slå . . .
— r. 10 tar; Esr,

Schgm: 'får' — skruf; Esr (än dr. fr. 'sup'), Schgm,

Ugs: 'klunck'. — r. 15 nu på denna i Esr ändr.

till 'denna helga'; så Schgm. — r. 16 stolta; Esr,
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Schgm, Ugs: 'starcka'. — r. 26 Efter tjänare bör

vara komma. — r. 28 Siung, siung; Esr, : Schgm,

Ugs: 'siung, gråt'. -— r. 30 Efter denna rad har

Str, liksom Esr och Schgm tecken för instrument-

ljud; intet dock angivet om instrumentet. E.

r. 10 skruf, väl till tunnan. E.

S. 32.

r. 9 I st. för upprepningstecken ha Schgm, Ugs:

pä din harpa pä din Bratschen. — r. 1 5 Cyperns;

Esr, Schgm, Ugs: 'Winets' — vid; Esr, Schgm,

Ugs: 'till'. — r. 17-18 i Esr och Schgm ändr.

till: som mot sitt hwita skägg och i sin svulna

famn/ wär Movitz lyra bär — och jolrar wid hans

namn. — r. 18 Efter denna rad följande parti i

Esr (tillskrivet i kanten) och Schgm:

men bittra tidehwarf! du med ditt armod slösar,

här sträckes ett par skor, förutan brist
1

och plösar

en gammal rutig flik af ljusblått bolsterwahr,

som stöfwelkrus
2 ännu, på knäskåln hänger qwar

och på ett soligt skjört af dricka, slåss och fråssa,

två somrars gröda syns, carborrar, mull och måssa,

ett kramat näsebrusk3
, ett blodigt ögonbryn

och en swart blånad hand — Ach hwad pus-

serlig4 syn.

1 = vrist. E.
2 == stövelkrås, enl. Carléns kommentar till Lenngren »ett slags

krage, fästad i den utanpå byxorna dragna stöfvelns innersida och
utvikt öfver kanten .

.' .» N.
3 = näsbrosk. E.
4 = lustig. E.
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r. 19-20 Esr, Schgm, Ugs: men Awall — opp

Seigneur — eij tid at längre såfwa. — r. 21 Esr,

Schgm, Ugs: opp - klinga på ditt ... — r. 25 Efter

dörren: Schgm, Ugs: 'med sin lyra'. E.

r. 1 alt är nu alt = allt är nu slut. E.

r. 1 5 Cyperns Gud torde vara Bacchus (se Esr,

Schgm, Ugs: 'Winets gud'); vinet från Cypern

var ju berömt. E.

r. 18 lyra, se anm. till s. 4 r. 7, ovan s. J$.
r. 29 hlaggarn, »Blångarns-wäf, Säck-wäf, et groft

Linne eller af Blångarn gjord Säck-wäf». (Örre-

lius s. 36.) Användes i stor utsträckning till

skjortor av den fattigare befolkningen. Jfr anm.

till hlar, s. 100 r. 10, nedan s. iyj. N.

S. 33.

r. 2 vallmar; Esr, Schgm, Ugs: 'getragg'. — r.

14-15 Esr, Schgm, Ugs:

af sorg wid Movitz död J kostliga Seigneurer

jag legat här twå dygn —
r. 16 Esr, Schgm, Ugs: Just här på tröskeln wid . . .

— r. 17 legat; Esr, Schgm, Ugs: 'trampat'. — r. 1 9

önska; Esr, Schgm, Ugs: 'unna'. — r. 20 sorg;

i Esr ändr. till 'gråt'; så Schgm, Ugs. — r. 25

Esr, Schgm, Ugs: Inträden Commendeurer. E.

r. 1 jacka var tidigare benämning på en kort tröja,

men vid svenska dräktens införande 1778 över-

1
I Esr ändr. fr. 'opp' (= Str; så Ugs)
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fördes ordet till det plagg av denna, som vi när-

mast skulle kalla rocken. I den äldre betydelsen

användes det också om kvinnoplagg. N.
r. 2 vallmar = vadmal. E.

r. 4 hint = hunnit. E.

r. 6 värcke (dial.) = virke, materiel. E.

r. 12 råga, jfr anm. till bäga, s. 3. r. 7, ovan s. J4.
r. 13 finckel, smeknamn för okryddat brännvin,

vanligen av sämre beskaffenhet.
,
Enligt Hellquist

är ordet en förkortning av äldre finkelj o ckum,

av lågty. finkelj ochen, som skall komma av ju-

detyska finkeln, koka, och jochen, en förvrängning

av hebr. jajin, vin. En annan förklaring härleder

ordet av fänkol och ty. jauche, stinkande vätska. JV.

r. 14 tiquéurer, se anm. till s. 18 r. ii, ovan

s. 61.

S. 34.

r. 3 säg en enda; Esr, Schgm, Ugs : 'skönja blott

eir. — r. 4 skall; Esr, Schgm, Ugs: 'wiir. — r.

5 Esr, Schgm, Ugs: jag känner Ullas röst och . . .

— r. 6-10 Esr, Schgm, Ugs:

0 hieltar räcken mig ett Spetsglas obemängt 1 —
gjör eij min sorg så diup och ödet eij så strängt —
Ett Spetsglas pomerantz

2
. . . Men ach! jag all ting

saknar, —
r. 1 1 är i Esr ändr. till 'dör'; så Schgm, Ugs.

— Efter denna rad följande parti i Esr (tillskrivet

1 marginalen), Schgm:

1 = oblandat. E.
2
Se anm. till s. 18 r. 8, ovan s, 61,
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min tancka grumlig blir, mitt hierta saknar lufft,

min anda sitt begär, min hjärna sitt förnufft

mitt blod sin lugna
1

fart, mitt Snille sina lagar,

och kroppen allt sitt stöd när hufwu så behagar

— r. 12 Min oro ökas mer i Esr ändr. till 'Men

hwad min oro oks'; så Schgm. — r. 13 säng;

Esr, Schgm, Ugs : 'skrål'. — Efter r. 13 följande

parti i Esr, Schgm, Ugs:

I förgår låg jag här så tapper
2

och predika,

jag snyffta, drack och skrek det masta jag hant

skrika,

Min hand war wänd till stryk, min fot oplyfft

till dans

och detta hwita skägg war stänckt med pomerance,^

ur denna Noaks-bild ur pipen mellan låren 4

jag skrufwa fram liqueum* och prässa
6

sista tåren,

jag gret och i
7 hwar tår som ned ur ögat dröp

det ångas pomerance - - . Men ränn eij här och löp —
— r. 16 här förvandla- Esr, Schgm, Ugs: 'Sielf

afkyla'. — r. 1 7 gar; Schgm: 'syns'. — r. 20

hela spelet i Esr ändr. till: w^mi-spelet*; så Schgm,

Ugs. — r. 23 är; Ugs 'syns', som i Esr ändr.

till 'står'; så Schgm. — r. 28 in; Schgm: In*.

— r. 29 himmel; Schgm: 'himlar'. — r. 31-32

Esr, Schgm, Ugs:

1
I Schgm ändr. fr. 'jämna'.

2
Esr, Ugs: 'här på trappan'.

3 Se anm. till s. 18 r. 8, ovan s. 61.
4 Se anm. till s. 118 r. 7, nedan s. 18
5

I Esr ändr. fr. 'jag fyIde min Botitelje'; så Ugs.
6

I Esr ändr. fr. 'tömde'.
7

I Esr ändr. fr. 'jag kluncka så'; så Ugs.
8

I Esr ändr. fr. 'bar luckt af; så Ugs.
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Märk huru skråfwet spräckt wräks likt ett skepp

i qwaf,

som skwalpar mot den strand där linan brustit af.

E.

r. 7 din skymt = en skymt' av dig. E.

r. 1 4 Fhjn frän min kurbits bort, J slemma Ni-

' 111
v
'iter!

Anspelning på Bibelns framställning av hur Jona,

när hans domsord för Ninives invånare ej gingo

i uppfyllelse, i vredesmod satte sig i en hydda

utanför staden och hur Gud där för att visa bin

makt lät en kurbits växa upp under en natt och

vissna under den följande. E.

r. 1 5 Ert lijckh/jul fullt med niter . Man erinre sig,

att Bellman sedan jan. 1776 var sekreterare i

Kungl. Nummerlotteriet och väl även varit när-

varande vid några av dess dragningar, varvid det

tillgick så, att lotterna inlades *i ett Lotterie-hiul,

som är inrättadt med spegelglas » och därefter en

barnhusgosse med förbundna ögon och handske på

handen tog ut de fem vinnande nummerna (jfr

f. ö. komm. till del III s. 99). E.

r. 16 lätt = låt! E.

r. 24-25 pipskägg och monstager, se anm. till s.

18. r. 20, ovan s. 62.

r. 26 fastager, se anm. till s. 15 r. 9, ovan s. 55.

r. 27 mundurn = munderingen. E.

r. 29 Inta (adv.) — (framåt-)lutande. E,
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S. 35.

r. 1 af i Esr och Schgm än dr. till 1'. — r. 2

ifife/ i Esr ändr. till 'blå och'; så Schgm. — r. 3

Esr: 'Neij'; ÄJÄgröj J7#r: 'Nu!'. — r. 4 Mo//-

forg i ändr. fr. 'Movitz'; — sprang: Esr, Schgm,

Ugs : 'skrek'. — r. 5* ack! som i Esr och Schgm ändr.

till 'du som'. — r. 6 bekymren; Ugs: 'och sorgen';

denna senare formulering i Esr ändr. till 'bekymren'.

— r. 7 i Esr ändr. till: 'din skalkhet glittrar fram . . .;

så Schgm. — r. 8 Ugs: 'knapt tiden unnar dig

knapt wärcke till din bår'; denna fattning i Esr ändr.

till: 'och dina Anlets-drag är bara flärd — gutår';

så Schgm. — r. 9 Schgm, Ugs: Ja wårcklig är

det du . . .
— du; Esr, Schgm: 'han'. — r. 10

Nå som du ser mig här; Esr, Schgm, Ugs: 'nå som

jag eij kan stå' — sa räck min mund din flaska

i Esr ändr. till 'håll i meij och min flaska'; så

Schgm 1

,
Ugs. — r. 1 1 Esr, Ugs: min hand opräckt

2

åt skyn, tillhakas . . . Schgm : mitt hierta oförmärckt

tillhakas . . .

—
- r. 1 2 dessa; Esr, Schgm, Ugs:

'dina'. — r. 1 3 Ugs: gäck, gäck uti ditt. . .;

denna fattning i Esr ändr. till: Gäck! famla

i ditt. . .; så Schgm. -— sorgedagen; Esr, Schgm,

Ugs: 'kla godagen'. — r. 15-16 sä härlig som

ett lamm; Esr, Schgm, Ugs: 'med foten i cadance'.

— r. 17 rök och damm; Esr, Schgm, Ugs: 'pome-

rance\ — Efter r. 1 7 följande parti i Esr, Schgm,

Ugs:

1 Schgm ursprurigl. : 'så läna', vilket strukits.

2
I Esr ändr. fr. 'utsträckt'.
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Grälmakar Löfberg SielP så stolt ibland de höga,

han är det som gar främst med sillfwerglitt
2
på öga,

som framtill på sin 3 kolt eij mer än fodret har,

och baktill intet mer än öfwertyget4 qwar
Klang! Löfberg drick mig till ! ! ! Du klöfwer knekt*

i leken,

håll stånckan tätt till
6 mund, bryt opp den undre 7

keken,

min skugga är så skral, min hand förvissnad Bror,

Men Gudar! sicken En — En skolös Matador . . .

med nattrock af Callmink och rutigt hufwudkläde,

på ryggen bär han tungt ett målat
8
hacke-bräde 9 —

Slå i och drick mig till - - skänck Gubben mod
och märg,

hwem är du — ? fader Berg — ! ! ! Gesundheit!
10

fader Berg —
Så grönskar än ditt namn, så klingar än din pipa,

Säg skall på Moritz fäst du dig i dag angripa?

Men ach i Jophurs namn? — hwem är den där

figurn
1

1

som swär och häfwer sig därbortnas där wid

murn. 12

1 Esr: 'ja'; så ursprungl. Schgm.
2 Se anm. till s. 120 r. 23, nedan s. 186.
3 Esr: 'som af (ändr. fr. 'på') sin gröna'; Ugsr'som på sin gröna'.
4 Esr: 'än halfwa skiörtet'; så ursprungl. Schgm, som dock har 'sielfwa'.
5 Esr: 'du klöfwer kung' (ändr. fr. 'du bästa trump>/i').

6
Esr: 'stånckan för min'.

7 Esr: 'öFra
J

.

8
I Esr ändr. fr.: 'på ryggen En Viol, En flent — ett'.

9 hacke-hräde, ett gammalt musikinstrument, bestående av en
trapetsformad resonanslåda med stålsträngar, som anslås med två

hammare eller pennor. Ljudet är surrande. E.
10 Esr: 'Klang din skål*.
11

I Esr ändr. fr.: 'den där med frodigt hull'.
12

I Esr ändr. fr.:
'— som kastar sig i kull?'. Ugs :

'.
. . häfwer sig

och slår i tempelmurn' (så har även Esr haft).
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r. 1 8 Hör; Esr, Schgm, Ugs: 'Si'. — r. 20 snabb,

vild; Esr, Schgm, Ugs: 'wild och'. — r. 21 flor

och grön; Esr, Schgm, Ugs: 'handpik och'. — r.

22-23 Esr, Schgm, Ugs:

alt folket bugar än och templets hwimpel blåser

det Parentatorn är, så tjock
1 som en Boraser,

2

— r. 24 fräckt; Esr, Schgm, Ugs: 'sträfY. — r. 25

Esr, Schgm, Ugs: bewars 3
- hans andedrägt har

wädret snart4 förqwäfft. — r. 28 pä; Esr, Schgm,

Ugs: 'kring'; graf; Esr, Schgm, Ugs: 'kärl'. —
r. 29 Efter denna rad saknas i Str en alexandrin;

intet rim på syns l Esr, Schgm, Ugs:

Klang, — Portarna slås opp, alt Fröijas hofFolck

syns,

där kommer Trnndman ut och fästen nu begyns.

E.

r. 4 Gevär! 1 1 torde vara ett förkortat uttryck för

»Gevär af» (även 'Gevärau', se Fredmans Epistlar

s. 127), vilket handgrepp resulterade i samma ställ-

ning, som det även nyttjade »Skyldra (med Mous-

quet)!», och motsvarar ung. det nutida »Skyldra

gevär ! » . E.

r. 8 väreke (dial.) = virke, materiel. E.

r. 1 2 stig = steg. E.

r. 17 vört, egentligen den mellanprodukt vid öl-

brygden, som fås genom kokningen av maltet och

sedan bringas i jäsning; här = öl. JV.

1 Esr: 'hemsk J (ändr fr. 'skraal', i sin tur ändr. fr. 'tjock').
2 Se anm. till s. 121 r. 12, nedan s. 1S6.
3

I Esr ändr. fr. 'Men ach J
.

4 Ugs: 'ren'.
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r. 21 flor, se anm. . till s. 1 3 r. 13, ovan s. 5/.— coquarde, av fr. cocarde, bandrosett, som prydde

hårpiskan (ursprungligen hatten). I en regementsorder

från 1770-talet angående soldaternas frisyr stadgas

bl. a. att »hårpiskan bör vara väl proprotionerlig och

så lång, att den räcker till der lifvet på rocken slutas, 1

med en cocard öfverst på densamma» (Björlin i|

Nu 1874 s. 9). Kokarden var ursprungligen just ett

kännemärke på soldaten, jfr fr. »prendre la cocarde»,

ta krigstjänst, bli soldat. N.
r. 24 fräckt = dristigt, stolt. E.

r. 25-26 Tysker drtickt syftar på, att svenska

härens uniformer under större delen av 1700-talet

starkt influerades av preussiska förebilder. JV.

r. 28 sorg-cypresser; cypresser är en i äldre tid

stundom förekommande omskrivning för begravnings-

dikter (cypressträdet var ju redan i antiken sinne-

bild för sorg, och dess blad brukade strös ut vid
,

begravningar); jfr t. ex. C. Elds »Myrten och

Cypresser» (Sthlm 1725). — strö sorgcypresser

här givetvis = hålla åminnelsetal. E.

S. 36.

r. 1 - 1 5 endast i Str. I Esr, Schgm, Ugs har denna

sång ersatts av följande:

Trundman.

Backus Er alla Sin hälsning tillbjuder,

Eldarna flamma, Jophur dundrar stolt i skyn;

Portarna öpnas, Trompetm nu ljuder,

Ach hwad skönhet för min syn
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Winets Gud mitt kall bekröner,

mina döttrar, mina Söner

fallen ner så här
1

i den urnan just den där

Movitz aska samlad är.

— r. 7 Bleknade ändr. fr. 'swartklädda'. — r.

16-17 yttras enl. Esr, Schgm, Ugs av Planberg.
— r. 19 Movitz ; Esr, Schgm, Ugs: 'Broder'. —
r. 22 Esr, Schgm, Ugs: är Skogens genljud ändå

qwar. —- r. 24 Esr, Schgm, Ugs: skall ömt2
hans

spel3 förklara. — r. 26 med; Esr, Schgm, Ugs: 'på'.

— r. 29 Esr, Schgm, Ugs: han utan like war. E.

r. 24 förklara (presens; plur. på grund av plural-

betydelsen av subj .
' fogla-skara) = 'omger med

glans', 'förhärligar'. E.

S. 37.

r. 1 *Tnindman; i Sfr anges ej att det är T.

som nu talar; så däremot i Esr, Schgm, Ugs. —
r. 4 i; Schgm, Ugs: 'wid'. — r. 8 sma och dubbla

slag; Esr, Schgm, Ugs: 'dubbla slag på slag'. —
r. 10 händerna; Esr, Schgm, Ugs: pinnarna' —
pinnarna; Esr, Schgm, Ugs: 'tummarna'. — r. 1 1

opp i; Schgm, Ugs: 'oppåt' — äter; Schgm, Ugs:

'konsten'. — pä; Schgm, Ugs: 'i'. — r. 18 ja;

Esr, Schgm, Ugs: 'sielf. — r. 19-22 Esr, Schgm,

Ugs:

1
så här; Ugs: 'med mig'; så ursprung!. Esr, Schgm.

2
Ugs: tyst'; 'så ursprungl. Esr, Schgm.

3
I Esr ändr. fr. 'namn' (== Str).
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förskräckligt 'år Hans qwal, Hans panna wåt och

däfwen

med öppet gap mot skyn han knyter ena näfwen,

Liksom en leopard så blek
1

och swafwelguhl,

han slingrar sig ikring och söker skygd och skjuhl.

— r. 26 Esr, Schgm, Ugs: omfamnen Jensen

barn, — omringen hans Person. E.

r. 3 prål= 'prydnader'. E.

r. 7 sillfversmidda armar. Trumslagare och puksla-

gare i armén hade på Bellmans tid ärmarna rikt

utstyrda med galoner i guld eller silver. Se bild. N.
r. 13 moustage, se anm. till s. 1 8 r. 20, ovan

s. 62. — galonerad hatt. Pukslagarn — liksom

trumslagarn — var inte bara silversmidd på är-

marna, utan också hatten var rikare smyckad med
galoner (uddade band i snörmakeri) än gemena

manskapets. N.
r. 14 reveillon (fr.), nu 'revelj'. E.

r. 27 Parentation, se anm. till s. 1, ovan s. J2.

. 38.

r. 9 Esr, Schgm, Ugs: och klockan klämtar fem. —
r. 10 Tecken för instrumentljud endast i Str. —
r. 15 Esr, Schgm, Ugs: flux hattarna utaf ! ! !

—
r. 21 Esr, Schgm, Ugs: nu träder Rensen fram —
med . . .

— 24-29 Esr, Schgm:

Trundman.
Alt folket faller neder,

1
Esr: 'ljumsk' (= lömsk).



— Bacchi Tempel.
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Mollberg.

Hau schiltre mitt nioiisqiiette - - - geschwint i alle

leder.

Trundman.

Prästinnor bugen Er — wid alla klockors ljud.

E.

r. 12 Aldermänner; ålderman = vald ledare av

ett gille eller skrå; alltså överhuvudtaget den

förnämste. E.

r. 1 6 Ordens-Granadeurn, se anm. till s. 28 r. 28,

ovan s. Si.

r. 19 pik = handpik. »I stället för värjor i handen

bar infanteribefälet en kort tid s. k. spontonger (af

franskans esponton) eller handpikar, halfpikar,

med skaft och spets såsom på korsgevären, men finare

och kortare samt utan de utsprång på sidan, hvil-

ka bildade korset. Nu brukas de endast till sjös

vid äntringar. Det var oegentligt som äfven kors-

gevären af folket benämdes för handpikar. » (Car-

lén Is. 121.) N.

r. 26 Hauu! ! ! Ordet begagnades i militärspråket

för att påkalla lystring. E.

S. 39.

r. 1-26 endast i Sfr. E.

r. 16 gu tär, se anm. till s. 26 r. i, ovan s. 77.
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S. 40.

r. 8 Esr, Schgm, Ugs: . . . dörr straxt wid den röda

lönn. — r. 9 Esr, Schgm, Ugs: ... flög kring

sluparna åt Sjön. — r. 11 Esr, Schgm, Ugs: men
Movitz hwita hamn i hwalfwet gick och tråka.

— r. 13 nagga; Schgm: nappa'. — r. 19 Efter

denna rad följande parti i Est, Schgm, Ugs:

Trundman.
p

Allom Ett glas Bourgogne . . Pukslagare slå an •|
,

H'j'

J en s en.

Slik maklighet och fröjd,
1

Sielf Crcesus aldrig fann,

om2
eij wid Baki thron han sina lemmar sträckte

den som eij gör som jag är eij af skalde(?) Slägte 3
.

— r. 21 Esr, Schgm, Ugs: i Sielfwa winets brunn

stå . . .
— 22 Schgm, Esr, Ugs: . . . Siäl inswept4 i

4

Carons^ swarta 5 dimma. — r. 23 Capitlets; Esr,

Schgm, Ugs: 'den främsta' — rad dä; Schgm, Ugs:

mening'. — r. 24 och i Esr ändr. till 'af; —
rimmens eld i mund; Esr, Schgm, Ugs: 'Rimmets

twungna6
slut'. — r. 25 vid ett utrunnit sprund;

Esr, Schgm, Ugs: 'och oljan runnit ut'. — r. 26

yttras enl. Esr och Schgm av Trundman. — r. 27

1
I Esr ändr. fr : 'Slik Rikedom och glantz'.

2 Ugs : 'när'.

3 är eij- af skalde(?) Slägte i Schgm ändr. fr. 'är inte af mitt Slägte';

Ugs: 'är owän af mitt Slägte'; Esr: 'är eij af menskio-Slägte'.

4 Esr: 'förskräckt af (= Str).

5 I Esr ändr. fr. 'sielfwa Carons' (— Str).

6
Ugs: 'glada'; så ursprung!. Esr.
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Ej instr.-ljud i Esr, Schgm. — r. 29-31 Esr, Schgm,

Ugs:

. . . siäl — hwad det war delicat! !

!

en blandning utaf öhl, af finckel
1
och Sticcaf" . E.

r. 7 skenbarligt= synbarligt, tydligt. E.

r. 11 ir&ka= 'knogade', 'gick ock släpade'. E.

r. 1 2 rohn — höften(-s bakre delar). E.

r. 13 Cerberus måste läsas 'Cerbérus', kanske i an-

slutning till franskt uttal (Cerbére). E.

r. 1 5 Auguren med sin kapp; au gur var hos romarne

en ämbetsman, som hade till uppgift att av olika

tecken, bl. a. fåglarnas flykt och läten, utröna, hur

gudarna ställde sig till planerade företag. Till hans

utrustning hörde en ämbetsstav, lituus. Bland de

fåglar, som kommo i fråga vid augurernas under-

sökningar voro uv och uggla; jfr r, 17 Vid det

at ufven tiöt och ugglan gret i byn. - E.

r. 26 champagne, »ett dyrbart rödt eller hwitt

Franskt win, ifrån Champagne» (Orrelius s. 76). A7

.

— y läckra Nnditeter, givetvis tilltal till 'nym-

pherna'. E.

S. 41.

r. 6 Esr, Schgm, Ugs: . . . swal, min tunga full

med syra. — r. 7-9 Esr, Schgm, Ugs:

nog mindes jag min plikt och dagens gj öromål
—

men — — —

-

1 Se anm. till s. 33 r. 13, ovan s. 88.
~ Se anm. till s. 128 r. 2, nedan §. 194.
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Trundman.

Knäpp 1

på Pukorna — herr Parentatorns skål.

— r. 13 Esr, Schgm, Ugs: ödmjuka tjänare J .. .

— .r. 14-15 Esr, Schgm, Ugs:

P.

Prästinnan Ullas skål •|•|
,

|•|• Du lilla glada Nymph!
hwarföre gråter du? hwar tår blir dig

2
en skymf.

— Efter- r. 15 följande parti i Esr, Schgm, Ugs:

om eij med Movitz mull, du den i tysthet blandar,

Men ach! hon swäller opp fram ^fiinos tjenste-

andar3

Hon stapplar på sitt mål, hon rifwer Sina hår--

Kom wäds at werlden snart en glättig nyhet får.

— r. 17 Esr, Schgm, Ugs:

C an cl er n.

Gå, gå
4 — ! ! !

Jens en.

Släpp henne fram, hon börjar redan hicka

— r. 19 Esr, Schgm: . . . opp - klang - Nymphens

skål wi dricka. Ugs: . . . wij Nymphens skål nu . . .

— r. 22 tätt vid; Esr, Schgm, Ugs: 'wid den'.

— r. 26—S. 41 r. 3 endast i Str. E.

r. 4 stog i damm = 'var omgivet av ett töcken'. E.

r. 1 2 iiqueurer, se anm. till s. 1 8 r. 11, ovan s. 61.

1
Esr: 'Slå

-

.

2
Ugs: 'mig',

3 Jfr nedan anm. till r. 20.
4

I Ugs, ändr. fr. 'Gäck bon = Str; så Esr,
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r. 19 sriöHif, »ett under den öppna öfverklädseln

framskjutande lifstycke, späckadt med fiskben, hvil-

ket snörades framtill öfver barmen ofvanpä linnet

eller en särskild bröstlapp (chemisett)». (Carlén I

s. 244) N.

r. 20 Ma ^jfunos lätta hand oppbädda hennes säng

Juno var enl. den romerska mytologien såsom Juno
Lucina de havande kvinnornas och förlossningens

speciella gudom. E.

r. 25 buldan = »Groft Hamplärft, Segelduks-

wäf — nyttjas till Tält, Säckar, Segel och Sjö-

folks beklädning» (Orrelius s. 62). Även inom

armén brukades »Öfwerråckar af buldan». Den till-

verkades i rätt stor utsträckning inom landet, sär-

skilt i Hälsingland, synbarligen äfven för export. Se.

S. 42.

r. 1-3 se textanm. till S. 41. — r. 4 ögon; Esr,

Schgm, Ugs: 'tunga' — fräste; Esr: 'spotta'. —
kinder; Schgm, Ugs: 'ögon'. — r. 1 3 Esr, Schgm,

Ugs: med eldröd jemcoquard uppå en swafwelhatt
— Efter denna rad följande parti i Esr, Schgm,

Ugs:

Stå
1

stilla Baki män i Edra skranck och
2
bänckar

så will jag säija3 Er hur han i Jern och länckar

bums opp för Tempelmurn opskutta med ett hwin,
i

hur' han där strök sitt skägg med bäck och Ter-

pentin,

' Ugs: 'Sitt'; så ursprungl. Esr.
2

Ugs: 'män sitt ner på Edra'; så ursprungl. Esr.
3 Esr: jag will förtälja Er.
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i hwart ett enda språng oplystes Templets trappa,

Än war hans krage hwit än bar han swärd 1
och

1

kappa

Än sågs
2 han smidd i guld med röd charlakanstöck

med hofwar som en häst och ögon som en bock.

— r. 14 Esr, Schgm, Ugs: Hör sad han! Movitz

stop utnött ... — r. 15 Esr, Schgm, Ugs: det

skall bli din jjocal med ... — med guld och; Esr:

'besatt med'. — r. 17 mig och med; Esr, Schgm,

Ugs: 'Movitz och'. — r. 19 *börja; Str har fak-

tiskt 'börja'. — r. 22 gick; Schgm: 'skred'. — r.

25 Schgm, Ugs: bland Ciceroners stofft. — r. 28-29

motsvaras i Esr, Schgm, Ugs blott av följande:

T.

Trometer biåsen! ! ! blås \\\. — I denna avfattning

saknas alltså en vers, d. v. s. senare halvversen på

'Trometer' etc. och förra halvversen på 'Sen har

jag' etc; intet rim på »förskantza », S. 43 r. 2. E.

r. 10 skalhueja, se anm. till s. 11 r. 9, ovan

s. 48.

r. 11 sinnga Pyteheija. I några av Bellmans

dikter, bl. a. den bekanta »Fattig gumma, med

svafvelstickor och flinta» (Carlén III s. 343), be-

gagnas som ett slags omkväde ordet Py te hej a,

och i melodien till dessa stycken återfinnes enligt

Carlén (a. a. s. 192) den till »Väva vallmar» . E.

1
Esr: 'swarter'.

2
Ugs: 'war'; så ursprungl. Esr.
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r. 1 2 hvit abbé-penique, peruk med tonsur, starkt

pudrad. »Peruque, en af främmande krusade hår

förfärdigad hufwudbonad, som skal föreställa ens

egna wäl wäxta hufwudhår, i Frankrike wid år

1620 påfunnen. De göras dels af människo-hår,

dels af Bockragg, Häst- och Nöt-tagel, ja ock

af Kamelhår, Ullgarn och fin Mässingstråd; och

äro altså af flera slag, såsom: korta, skurna och

Buckel-Peruker, Långa Spanska och Allonge-Pe-

ruker; ja, Tagel- Mässings- Lamskinns- och Garn-

Peruker äro ock bekanta Hufwudprydnader » (Or-

relius s. 284 f.). Bruket att bära peruk har anor

från det gamla Egypten och Assyrien, men i

Västerlandet togs det upp först i början av 1600-

talet. I Sverige infördes det med allongeperuken

på Karl XI: s tid efter mönster från det franska

hovet under Ludvig XIV. Denna peruk form bi-

behöll sig här i stort sett till framemot 1750,
och prästerskapet koketterade ännu på Gustav III :

s

tid med dylika stora, yviga peruker, under det att

de övriga stånden — dock icke bönderna, som

aldrig i större utsträckning berörts av detta mod —
minskade frisyrens omfång, vare sig denna bestod

av eget hår eller peruk. Hårfästet framhävdes star-

kare och vid öronen anlades en eller flera rader

av lockar, »bucklor», »boucles», medan nackhåret

till en början vanligen hölls inneslutet i en pung

av tyg eller läder men senare ombands med en

rosett i nacken och fick välla fritt nedåt ryggen.

Detta mod avlöstes av bruket att bära stångpiska

(jfr anm. till s. 100 r« 10, nedan s. Med
införandet av »svenska dräkten» 1778 blev det
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ett slag modernt bland de högre klasserna att an-

vända s. k. »runt hår», d. v. s. runt huvudet

nedfallande hår, ej hopbundet i nacken, vilket för

övrigt var det vanliga hos allmogen och på barn

århundradet igenom. Peruken liksom det egna håret

pudrades i regel ymnigt. Jfr anm. till s. 1 8 r. 5

pung, ovan s. 61 och till s. 112 r. 24 lock vid

öra, nedan s. 181. Se- iV.

r. 13 coqiiard, se anm. till s. 35 r. 21, ovan s. 04.

r. 16 flint = hunnit — kippa — (hastigt) dra på

sig (utan strumpor). E.

r. 19 Cerherus; om uttalet se anm. till s. 40 r. 13,

ovan s. 100. E.

r. 23 ättefält — fält med ättehögar (?). E.

. 43.

r. 3 visors ljud; Esr: \visor jämt', Schgm, Ugs:

'wisors sång'. — r. 1 o af detta stofft ; Esr, Schgm,

Ugs: \vid denna mull'. — r. 1 2 hektar vin; Schgm,

Ugs: 'swettas (i Schgm ändr. fr. 'stincker') öhr. —
r. 17 fran; Esr, Schgm, Ugs: 'på'. — r. 22 Efter

denna rad följande parti i Schgm:

Menuette av Heine.
1

Chor.us.

Bort alt hwad oro gjör

bort alt hwad Sinnet
2

qwäljer.

bäst at man wåljer

bland dessa Bonteljer

Sin Uqueiir.

1 Se inusikkommentaren nedan s. 224.
* 'Sinnet' ändr. fr. Vårt Sinne'.
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Granne gjör du just som jag giör,

!

Wet denna oljan ger humeur.

Hwad det war läckert?

Hwad wa' dä? - - Renskt Bläckert
1

Jens en.

Jen sen.

oui monseigneur ! ! !

Jo! den gaf mål i mund och Bilder för min Syn!

min Själ nu dubbelt hög opplyffter sig till Skyn
nu reser jag farwäl ren är jag öfwer gräntzen

förbytt i bara Sol

Tru 11 dm an.

En fälsup
2

nådig Jensen

Da capo bort alt hwad oro etc.

('Jens en: Jo den gaf, etc' t. o. m. 'hwad oro etc'

senare tillskrivet). — r. 25 i Schgm ändr. till: 'med

knä om knä mot (ändr. fr. med') Man, Pompey
och Hanibaf ; så Ugs. — r. 27 Esr, Schgm, Ugs:

klädd i en grön Thalar 3 uppå sin urna sitter

—

Efter denna rad följande struken i Schgm: Tå
tummen hwit som miölck en ring där syns blott

en' — Esr (i marginalen), Ugs ha följande parti:

På tummen hwit som mjölk, En Ring där syns, —
blott En.

En dyrbar grön smaragd infattad uti tenn:

för ro skuld bär han den — men intet för at skryta,

som lämning af wårt grus, af jordens dunst och vta

1 Se anm. till s. 131 r. 10, nedan s. iyj.
~ = 'färdknäpp'. E.
3 Se anm. till s. 132 r. 5, nedan s. 196. :

;
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— r. 29 utgjutes; Esr (ändr. fr. 'ingjutes')* Schgm,

Ugs: 'opduns tar'. E.

r. 2-3 Sen hur jag mig förskantza

Med Bacchi visors ljud, med eldstål, sallt och lök

I den folkliga magien ingår användning av både

stål, salt och lök för att avvända onda makters

inflytande; 'Bacchi visors ljud' torde däremot vara

ett specifikt Bellmanskt besvärjelsemedel. E.

r. 1 2 knoka — benknota — dofft= stoftkorn. E.

r. 19 salutem (lat.) — hälsning. E.

r. 21 Seigneur, se anm. till s. 22 r. 17. ovan s. 6g.

r. 22 Madera »et på Portugisiska Öen Madera

wäxande skönt win, dock sämre än det Canariska,

är twåhanda: Det ena hwitt och mycket sött;

det andra rödt och ganska starkt. Detta win, som

är mycket godt och helsosamt, när det är 2 eller

3 år gammalt, upköpes af Engelsmän och Hol-

ländare, til deras Wästindiska Coloniers behof.

»

(Orrelius s. 226.) Den redan under 1700-talet i

vårt land mycket populära maderan införskrevs

vanligen fiån Lissabon. Se. ÄT.

r. 24 ff. I Jophurs Husa hvalf opp i Olympens sal

etc. Om den följande skildringen jfr anm. till

s. 126 r. 20 ff., nedan s. 191 f.
— ^ophurs, se anm.

till s. 25 r. 31, ovan s. j6.

r. 25 Claciimbal = klavicymbal. Den närmaste och

mest' betydande föregångaren till den moderna

flygeln (hammarklaveret) var klavicymbalen. Detta

instrument, som kom i allmännare bruk redan på

1500-talet, byggdes huvudsakligen i två former:
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Klavicembalo Q» clacumhah*) från 1700-talets senare del. Nord. museet.

dels som spinett (eng. virginal) med klaviaturen

längs resonanslådans långsida och tangenterna vin-

kelrätt mot strängarna (som på en taffel), dels
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som flygel (it. clavicembalo, fr. clavecin) med
klaviaturen längs resonanslådans kortsida och rikare

strängbesättning. Till skillnad från det närbesläk-o o
tade klavichordet, vars mera dämpade ton upp-

står genom att en metalltunga vid tangentens ned-

tryckande vidrör strängen, frambringas tonen i en

klavicymbal genom ett stift eller en tagg, som vid

nedtryckandet av tangenten, knäpper till strängen.

Klavicymbalen undanträngdes vid slutet av 1700-

talet av hammarklaveret. yn.

S. 44.

r. 1-2 gyldne — smultron-skålar ; Esr, Schgm, Ugs

:

'wört i gyldne skålar''. — r. 4 naken i Schgm ändr.

till 'snöhwit'; så Ugs. — r. 6 fina smak; Esr:

'guda-smak', Schgm, Ugs: 'Guda käffV. — r. 9

Efter denna rad följande parti i Esr (i marginalen),

Schgm, Ugs:

i skira blonder
1 klädd med flor och gyldne spetzar

En åter
2 med en winck3 hans tända blod ophetzar,

med röda kindben skön och4 wingar utaf gull

hon 5 Gubbens läppar rör a t gjöran tankefull.

— r. 10 sväfuar svept i; Schgm: 'swäfwar

klädd i' (i Schgm ändr. fr. 'flägtar swept i')-
—

r. 11 bud; Esr, Schgm, Ugs: 'tarf. — r. 1 2 Esr,

1
hlonder (av fr. blonde) »äro liwita Silkes- eller Tråd-spetsar,

knytte af . rått Silke eller fin Tråd. De göras i Lyon och fås ifrån

Frankrike» (Orrelius S. 40). De användes till koafFyrer och fichuer. N.
2

I Schgm ändr. fr. 'annan'.
3 Esr: En wäpnad Cnpidon.
4 Ugs: 'med'.
5 Esr: 'han'.
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Schgm, Ugs: då mitt i Jophurs sahl han hukar sig

beqwäm. — r. 13 Esr: i Gudens nattrock swept,

med . . . Schgm, Ugs: inswept i Gudens frack

med ... (i Schgm ändr. fr. 'i Gudens mantel stolt';

'stolt' ändr. till 'swept'). — r. 14 fT. Hela det

följande partiet av dikten förekommer i Esr, Schgm,

Ugs i betydligt omarbetad och utvidgad form, varför

det synes lämpligast att i dess helhet avtrycka det

ur dessa handskrifter. Detta sker nedan s. 7/5 ff. E.

r. 4 en — chernbim ('cherubim' hebr.; en klass av

änglar) är eg. plur. av 'cherub', varför användning

av obestämda artikeln är felaktig. E.

r. 5 Porter skall ha uppfunnits i London 1722.

Synnerberg omnämner den bara som »ett bekant

dricka från England, särdeles från London», och

av de jämförelsevis sällsynta omnämnandena från

1700-talet torde man kunna dra den slutsatsen,

att drycken varit relativt ovanlig i Sverige på Bell-

mans tid. Han kallar den själv i »Dramatiska

sammankomsten» för »den skönsta hälsodryck uti

vår kalla nord». JV.

r. 8 bischoph = »en dyrbar och stärkande dryck,

som sedan 1720 kommit här i Sverige i bruk, och

tillredes af friska Pomerantsers saft, Såcker och rödt

Franskt win eller så kallad Ppntak. Bischoff

kan ock tillagas af wäl mognade Blåbärs utprässade

saft» (Orrelius s. 34). JV.

r. 14 gu tar, se anm. till s. 26 r. 1, ovan s. 77.

r. 17 Posito (lat.) = antaget att. E. — Jophurs,

se anm. till s. 25 r. 31, ovan s. j6.



Kommentar in

r. 23 tubbus väl == tuggbuss. E.

r. 25 aria bravura egentl. = bravuraria, aria med
stora tekniska svårigheter. Här torde termen dock

beteckna ett bravurstycke för violin, yn.

45.

r. 17 färja misskrivn. i Sfr för 'färja'? — r. 32

^borggården; Bellman skriver själv i Str 'borgården'.

E.

r. 4 cracelsk = färdig till krakel, gräl, bråk. E.

r. 7 Bruteurer; väl någon slags »fransk» form för

att få en plural till Brutus. Bellman tänker sig då

den mest bekante Brutus, Caesars mördare, som en

frihetens förkämpe. E.

r. 8 Bourgogne = »et af de dyrbaraste röda eller

hwita Franska Winer. Det bästa bourgognewin

är dyrare, än Champagne. Det fås ifrån Frankrike

och Holland» (Orrelius s. 50 f.). N. — Mal-

laga, se anm. till s. 15 r. 9, ovan s. 55.

r. 14 Eugene, se anm. till s. 25 r. 10, ovan s. J4.— Lolli. Antonio Lolli (c:a 1 730-1 802), berömd

italiensk violinist. Han var konsertmästare i Stuttgart,

därefter (till 1778) i S:t Petersburg, där han stod

högt i gunst hos Katarina II. Han företog vidsträckta

konsertresor (besökte Stockholm 1778, varvid han

den 1 och 8 mars konserterade i Riddarhussalen.

1784 och 1792). Jn.
r. 15-16 men blåsa på hoboija

Dess make bar eij Rom, Chartago eller Troija =
men ifråga om att blåsa hoboja (oboe) har varken

R., Ch. eller T. framfött hans (Movitz') make.



112 Kommentar
S- 45-

r. 17 färja (om ej misskrivn., se ovan textanm.)

kanske = färgade i blod. E.

r. 21 sötgröt; »Gryngröt, kokad med söt mjölk»

(Dalin). E
r. 22 blänor (plur. till 'blåne' el. 'blåna', vilken

senare form även kan vara 'blånad' med stumt -d)

= blånader. E.

r. 25 plåten; bland de plåtmynt, som alltsedan

1640-talet präglades i vårt land, kallades ett som

officiellt gällde 2 daler silvermynt eller 6 daler

kopparmynt för »plåt specie» eller endast »plåt».

Namnet överfördes sedermera på en sedel med samma
värde. E.

r. 28 hvita tärffts-s täfletter, stibletter, damasker —
stickad eller vävd beklädning för benen, gående

från knät eller ett litet stycke ovanför knät ned

över skodonen och knäppt på yttersidan med tätt

sittande knappar. De användes under 1700-talet

till såväl civil dräkt som uniform. I Frankrike

har plagget brukats av allmogen och den lägre

borgarklassen från medeltidens slut ända fram till

våra dagar. 1745 infördes det i den franska armé-

uniformen och några årtionden senare i den sven-

ska. »Benen insnördes i 'stybletter', hvilka slutade

strax ofvan knät och sutto så spända, att de måste

knäppas med jernhäktor. Hvita' eller svarta, skulle

de ingnidas med vax, för att få ett glänsande ut-

seende. » (Björlin i tidskr. Nu, 1874, s. 8.) Se

bild. s. 97. Är
.

r. 29 mimdilr = mundering. E.
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r. 5 Pleijiuouth i Str ändr. fr. 'Norge'. — r. 23-

24 Dessa rader ha i Str ursprungl. haft ombytt

plats. E.

Lokatten på 1850-talet. Efter Carlén.

r. 2 Jasou; anspelning på den antika sagan om
Jason, som med sina män på skeppet Argo drog

från Grekland till Kolchis för att hämta det gyllene

vädursskinnet. E.

r. 6 Lokatten var en sjömanskrog i Stadsgården

vid lastageplatsen Sutthoffs bro, där även roddar-

— Bacchi Tempel.



iij. Kommentar
S. 46-

madamerna hade en tilläggsplats. Näringsstället var

inrymt i ett hörnhus vid Munkens, sedermera Lo-

kattens trappor, vilka från Stadsgården ledde upp

till Stora Glasbruksgatan (se bild). Rörelsen be-

drevs vid den tid, det här är fråga om, av Mathias

Schröder, död 1780, och hans hustru Christina

Regina Mollberg, troligen släkt med den ryktbare

korpralen. B.

r. 13 Seigneur, se anm. till s. 22 r. 17, ovan

s. 6g.

r. 1 6 rähn här väl — råstänger. E.

S. 47.

r. 7 född; möjl. står i Str 'föds'. E.

r. 1 det är bestalt = det är över, det är klart. E.

r. 6 Luffteldar! stiemor, bloss — / cylindrar och

raqueter, tydligen olika slags fyrverkeripjäser. Fyr-

verkerier voro under den gustavianska tiden ganska

ofta förekommande nöjen. I Stockholms-Posten 1783.

n:r 16, omtalas ett fyrverkeri, som skulle gå av

stapeln den 24 januari (konungens födelsedag):

»början sker», heter det, »med 4 Raquetter ti

signal, under musik af Pukor och Trompeter».

Det skulle bestå av bl. a. »2:ne kringlöpande;

Capricer, som förändra sig 1 o gånger och sluta

sig med en kastning af stiernor och swärmare»,;

»et ganska stort Horisontelt Fyrwärkerie hjul,

som presenterar i omdöpandet en kastning af flere

brillante eldar och stjernor» etc. E.
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Nedan avtryckes slutet av dikten (jfr ovan s. no),
sådan det föreligger i övriga egenhändiga hand-

skrifter. Av detta slut kunna två olika avfatt-

ningar sägas förekomma, dels den, som företrädes av

Esr, vartill Ugs rätt nära sluter sig, dels den i

Schgm föreliggande. Här göres nu början med Esr-

avfattningen, med Ugs avvikelser i noter under

texten.

[J ens en.]

Men wändom nu wår syn ifrån de ljusa skyar,

ned till wårt mörcka klot som morgon-Soln förnyar,

som nu wid dagens .rand i lust och blomma står,

så skönjer ögat lätt hwar hieltens skugga går.

Där wandrar kroppen än och längtar effter dricka

af rösten hörs eij mer, än då och då en hicka.

åt (ä. fr. 'Kom') Stadsgåln ner kring (ä. fr. 'wid') bron,

wid Akerhlomskans 1
disk

jag än hans tallrik ser med persillja och fisk.

och hur' hans mörckblå arm ur rundeln [i] Calciset

opplyfftar med en knuff det lilla gröna glaset,

Men hur han knuffas in, och åter skuffas ut,

så borgar eij Madame en tår på hans Sourtout.

Hwar gång han tittar in, el' lunckar sina färde,

står altid Siäln i pant och mäst för halfwa wärde.

Jag gissar (ä. fr. 'tror mäst') at han än, Står skyldig

Madame Kitöhl
2

1 Se anm. till s. 134 r. 12, nedan s. 198 f.
2

Ugs: 'Röhl'. — Namnet Knöhl är givetvis ett fingerat eller

förvrängt namn. Namnet Röhl betecknar däremot en vid denna tid

ganska rikt förgrenad släkt i Stockholm. Enligt uppgift av Carlén

(ill s. 266) var diktens Röhl "liksom Kammeker en rik bagare,

i

med honom samtidig». Då Carlén icke anger något som helst skäl

l för denna sin xippgift, skulle man med kolingen vilja utbrista : Varför
; just en bagare? Medlemmarna av släkten Röhl voro nämligen lika
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'

lör twå portioner lax och fyra kannor öhl.

Hos Wihoms! — wet jag wist, — längst ner wid Danto-

hotmmen 1

Madame förbannar sig, om intet för'n wid dommen, 2

at om han intet har, mer'n torna gluggen qwar,

Hon spotta'rn uti syn, likmycke hwart hon far,

Ty Gode Baki-Män, det är En hisklig Qwinna,

jämt (ä. fr. 'det') hennes morgonbön är sjuncka eller

brinna,

och blott Sin snecla käfFt hon rätt i ordning far,

så talar hon ett språk som Fan och hon förstår.

Dock Movitz till beröm, så stog han kar mot skotten,

Hon kände hans maner, — hans tanckesätt i botten,

Där Båtsman ropa trumph 3
, där ropa Movitz hut!

och klingan stog på språng förn handen gjordt beslut. 4

Där andra kördes ut med blånor 5 in i huden,

där stog hans sötgröt 5 kokt, där war han altid buden,

Oppblänckte någon Skylt, sen alt war tyst till slut,

Så steg han bara in, drack Brorsskål och gick ut.
6

Han önska Sig craquel, han slog (ä. fr. 'war') så tappert

Bröder

!

båd' (ä. fr. 'at') Mor på Bruna dörrn -

—

7 och Löfhergs
8

mor på söder

Ja! man har hielten sett på Fartyg winterdag,

Sitt hufwud lyffta opp med blodigt öfwerdrag,

oita bryggare som bagare, och det förefaller ju närmast sannolikt,

att en bryggarhustru höll spis- och öltraktering. Möjligen bygger
Carlén på någon äldre, ej närmare anförd tradition. I varje fall är i

förebilden till diktens Madame Knöhl (eller Röhl) oviss. B.

1 Se anm. till s. 136 r. 5, nedan s. 202 ff.

2 = yttersta domen. E.

3 trumph ung. — 'jag slår till' el. kanske ung. liktydigt med 'hut'. E.

4 = hunnit besluta sig.

5 Se anm. till s. 45 r. 21 och 22, ovan s. 112.

6
V. 28-32 ej i Ugs.

7 Denna krog, säkerligen ett rätt obetydligt ställe, anges av
j

Carlén ha varit belägen i Stadsgården på Södermalm. Färgen på
dörren kunde i brist på annat ge namn åt en krog. B.

8 Se anm. till s. 1 T4 r. 6, nedan s. z#_j.
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tålf Skepps-Besättningar från Hernösand och Riga 1

blott för en enda kyss af Akerhlomskans Piga,

de grepo till gewär, till störar, skåflar, skafft, 1

at Movitz slå ihjäl.

C an cl er n.

T.

Bias! biåsen opp med krafft! 1

Klang Parent.atorn[s] skål! •|-|-|-|' Seigneur läs om det sista.

J ensen.

Tålf Skepps-Besättningar, från däck på däck de qwista

med störar, skåflar, skafFt, med daggar, spanska-rör,

at hielten slå ihjäl, men han slog dem Seigneur,

han satt sin hatt på sned och spotta på Sin tumme,

blef guhlblek som ett lik, och mål-lös som En Dumme.
Ey wåra hieltar lik som gyckla i en wrå,

där. Segerwinnarns krantz af kyparn sättes på.
1

Neij knapt han stampa till, han näplig foten rörde, 1

Förn Guden Mars Sin Sohn på segerwagnen körde,

och Fama högt i skyn, rodbrusig, stin och fet,

ur molnet kika ut, och stötte i Trompet.

Han ackta menskjo-lif som Spindeln acktar flugan,

där han bröt dörren opp, stog döden mitt i stugan,

men endast at han nös, el' at hans raseri,

blef stillat med en sup? —
- Hur war han? — helt polie

Han kunde taga snus i (ä. fr. 'ur') dosan ur (ä. fr. 'i') den

handen,

som nyss han fyldt med stryk och hukat ner i sanden, 2

han en gång i ett hugg med en blodfärgad arm,

i lufFten kasta opp ett öhra och en tarm.

Eneas ändå lik i den Trojanska fegden,

Som Sin Anchises bar, ur elden, ut i nägden,3

1
I dessa rader har den nu v. formuleringen tillkommit, sedan

itörre eller mindre raderingar i en äldre (i regel tydligen = Str)

öretagits.
2
Se anm. till s. 139 r. 26-27, nedan s. 211 f.

3 Se anm. till s. 140 r. 3-4, nedan s. 212.
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Han drog den krymplingen feck (ä. fr. 'bar' 1
) honom in i hast,

till Rosengrenskans'
2 krog och smeta öhrat fast,

Förbant med Segelduk, sin nästas spruckna nafwel,

Slog Walnöts-skåpet opp och dörrarna på gafwel,

Stå intet Mollberg där och nicka wid ditt stop,

Lätt stopet gå ikring, men Gudar! hwad för rop,

Hwad jämmer? ångst och nöd? En röst så ömt enträgen,

Prestinnor stigen opp! — men hwar tog Ulla (a. fr. 'Canc-

lern^) wägen ?

Hålt! bja! — Bröder — hällt! ! !
— hwad trängsel och

alarm?

min näsa blöder, — aij — aij aij min fot, min arm.

Hwem mördas i wårt clior.? hör (ä. fr. 'Ach'3
) hör hur'

Ulla skriker

Hör hur' hon wåijar Sig — hon döden ey undwiker,

Hwar är hon? — Klang Trinmph,! ut herhold, sjung ocli

spring.

ut Mollberg (ä. fr. 'Mövitz^l — Trnndman ut i tornet opp

och ring

Si waggans gröna skymt,! och hör hur medan knarckar,

O Gudar hwilcken syn? — — En liten Movitz snarckar,

med samma bjärta (ä. fr. 'fromma') mine och wåta ögnapar

om näsan lika röd som Conmiendeurn dess Far.

Si! lilla hand4
, will ren, åt Bägarn där han bläncker,

Han den sin första gråt med sömnigt öga 5 skäncker.

Wälkommen Fröijas Pilt i Baki warma spår.

En Sup mitt lilla Lamm,! — wälkommen och gu-tår!

Men Himmel? Hwad tumult? med klämtning och Trompeter,

LufFt-eldar! — Stiärnor, — bloss
6 — ,

cylindrar och Raqu et er.
1

Skrik! Herhold! swäng Pocaln ! — förkunna Baki tropp!

1 Så Ugs.
2 Vem som åsyftas med Rosengrenskan är ovisst. En sidenvävar-

gesäll C. Rosengren, som även tituleras kroginnehavare, förekommer
i 1785 och 1795 års taxeringslängder. Möjligen förestod även tidigare

hans hustru rörelsen. B.
3 Så Ugs.
4 Ovanför skrivet i Esr: 'mund'.
5 Ugs: 'gråt och första loije'.
6

Ugs: 'luffteldar bloss och klot'.
7 Se anm. till s. 47 r. 6, ovan s. 1 14.
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En Herhold.
T.

Nu är En Movitz född!!! Troinpetare blås opp 'H'H*

Mollberg.

Musqtiette på axel. marche.

Jens en.

Så sorg och glädie blandas,

utaf ett wissnadt frö den skönsta blomma randas,

men klockan klämtar, — ut — ut ut ur Tempel-Saln ! ! !

ut ut — ! ! ! Stäng Templets Port, — där smäller nu Signaln.

Slut.

Ytterligare utvidgat föreligger detta parti i Schgm.

vars avfattning följer nedan.

[Jens en.]

Men wändom nu wår syn ifrån de klara (ä. fr. 'ljusa') skyar,

ned till det mörcka klot som Morgon-Soln förnyar

som nu wid dagens rand i glantz och blomma står,

så skönjer Ögat lätt hwar hieltens skugga går — -

—

där wandrar kroppen än och längtar effter dricka,

af rösten hörs eij mer än då och då en hicka

mig tycks åt Stads-gåln, bort (ä. fr. 'ner') wid Akerhlomskans*

disk

jag än hans tallrik ser med persilja och fisk —
och hur' hans mörkblå arm ur rundeln i Calaset,

2

oplyfftar med en knuff det lilla gröna glaset,

1 Se anm. till s. 134 r. 12, nedan s. 198 f.
2
Se anm. till s. 135 r. 28, nedan s. 202.
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men hur' han knuffas in och åter skuffas ut,

så börjar eij Madame en tår på hans Sourtut

hwar gång han tittar in ell' lunckar sina färde

står altid Siäln i pant och mäst för halfwa wärde

15 Ho wet! om intet han för sista Hogfands-win 1

än skyldig står
2

ett stop hos Mor på hlå Canin. 3

Hos Wihoms wet jag wist längst ner wid danto-homen*

Madame förbanna seij, om intet förn wid dommen 5

at om han intet har mer 'n tomma gluggen qwar

20 Hon spåttar n uti syn likmycke hwart hon far,

Ty Gode Backi Män, det är en hisklig, Qwinna,

jämt hennes morgonbön är sjuncka eller brinna,

och blott sin sneda käfft hon rätt i ordning får,

så talar hon ett språk som fan och hon förstår

25 Dock Movitz blekna eij för sådan en Medusa6

at7 aldrig Stog han feg i kärnge-gräl och snusa (ä. fr. lipa')

twertom med friska (ä. fr. Talska') blick kafla sin moustage,

då ur en bakwänd hatt opsteg en ull-plmnage,
8

ur hwart det minsta duhn i denna röda plumen

3° Mars flera blickar sköt än pihlar gå från hymen

ja! kring den hatten fäst på Brandenhourgs facon*

man farna tycktes se Sielf udda9 dess galon
10

men (ä. fr. 'straxt') hufwu af sig Sielf sig ned åt axeln slängde,

All afgrunds swarta här ur munnen ut sig
11

trängde,
12

35 och tungan som ett löf mot gommen skalf och flög,

då sist hos Wihoms Mor han in sin skugga13 smög.

1 = Hochlands, Vin de Haut, ett enklare franskt rött eller vitt

vin. Se.
2 Andr. fr. 'står skyldig än'.
3 Var Blå Canin legat är ovisst. Möjligen är namnet vrängt

eller fingerat. Jfr komm. till III s. 76. B.
4 Se anm. till s. 136 r. 5, nedan s. 202 f.
5 = yttersta domen. E.
6 Andr. fr. 'Dock Movitz till beröm bör ju en hwar begripa'.
7 Bör stå 'och'.
8 Se anm. till s. 136 r. 24 och 27, nedan s. 20 f.
9 Otydl., möjl. skall läsas 'wrida'.

10 V. 29-32 tillskrivna i kanten på Schgm.
11 Andr. fr. '.

. . här Sig genom munnen trängde'.
12 Se anm. till s. 136 r. 4, nedan S- 202.
13 Andr. fr. 'in sig sagta'.
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Som wargen häfwer (ä. fr. 'kastar') sig ibland de feta lammen,

så rusa han befängd i stubben 1 på Madammen,

men om Madame eij fermt en örfill gett el' fler,

han henne durck undt durch med sabeln störtat ner,

Så är och Movitz känd för karl båd' dag och natten,

på Riga, Amsterdam, Tre Printzar och Lokatten,
2

där Båtsman ropa trumph 3 där ropa Movitz hut,

och klingan stod på språng forn handen gjordt beslut, 4

Där andra wräktes ut med blånor 5 in i huden,

där stog hans sötgröt
6
kokt, där war han altid buden

opblänckte någon skylt sen alt war tyst till slut,

så steg han bara in, drack Brors-skål och gick ut —
Men fant han krögarn dum och 7 tomhändt och förwånad

promt dödsfall i hwar wrå och i hwart öga blånad,

af bara sorg och gräl han kom igen med skrik,

slog fensterna i kras och piska folck och Lik —
Han önska sig craquel, han slogs så tappert Bröder

at ingen tordes ut wist 14 dygn på söder
8

,

1 = underkjol, oftast vadderad. N.
2 Namnen beteckna fyra olika näringsställen. Riga, enligt Carlén

»en af Stockholms äldsta källare, belägen vid Osterlånggatan i hörnet
af Brunsgränd, huset n:o 19 (gamla nummern V), nedra botten»,

befann sig ännu på Carléns tid på samma plats men hade då förlorat

sitt gamla namn (Carlén II s. 232). — Amsterdam var ett närings-

Ställe, som låg i Stora Hopargränd, vilken går från Skeppsbron
till Österlånggatan, där den slutar under ett valv. Enligt Carlén

(I s. 307) utgjorde Amsterdam »troligen en af de fyra der nu befintliga

krogarna, bland hvilka den i huset n:o 3 lärer vara äldst». Värden
på stället var på Bellmans tid den här nedan (s. 200) omnämnde
Didrik (Hindric) Åkerblom. — Tre Printzar åter betecknade ett

mindre näringsställe i Kråkgränd, vilken från Skeppsbrons övre del

Sträcker sig till Osterlånggatan, där den utmynnar under ett valv.

Gränden kallades någon gång i äldre tider även för Tre prinsars gränd
efter sagda näringsställe. — Lokatten, se anm. till s. 46 r. 6, ovan
s. zz; f. B.

3 Se ovan s. 116, not 3.

4 == hunnit besluta sig. E.

5 = blånader. E.

6 Se anm. till s. 45 r. 22, ovan s. nz.
7 Andr. fr. 'Men om då krögarn stog båd'.
8 Andr. fr. 'ut en wecka wist på söder'.
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55 Om rygtet säger sant, så har wid Ersta Qwarn 1

ett hushåld gått till kost (?) med hustru, man och Barn,

Men då blef hielten öm, han några tårar slöser,

och brukte 2
fyra år for första gång pleureuser 3

Ja! man har hielten sedt, på fartyg winterdag

60 Sitt hufwud fyfFta opp med blodigt öfwerdrag,

Tålf Skepps-besättningar från Hemösand och Riga

blott för en enda kyss af Akerhlomskans piga

de grepo till gewär, till störar, skåflar, skafFt

at Movitz slå ihjäl.

Canclern.

65 blås — biåsen opp med krafft. •|
,
|*|

,

|-

Klang Parentatorns skål 'H-H* Seigneur läs om det sista.

Jens en.

Tålf Skepps-besättningar, från däck på däck de qwista,

med störar, skåflar, skafFt, med daggar, spanska rör,

at hielten slå ihjäl, men han slog dem Seigneur!

70 Han satt Sin hatt på sned och spätta på sin tumme,

blef hög-4
(ä. fr. 'guhl'-) blek som ett wax (ä. fr. 'Lik') och

mål-lös som en dumme,

eij wåra hjeltar lik som gyckla i en wrå,

.

där Segerwinnarns krantz af Kyparn sättes på

Neij knapt han stampa till, Han näplig foten rörde,

75 förn Guden Mars Sin Sohn på Segerwagnen körde,

och Farna stolt i (ä. fr. 'uti') skyn, rödbrusig, stin och fet,

ur molnet kika ut och stötte i Trompet.

Han agta menskio-lif som Spindeln acktar flugan,

där han bröt dörren opp stog döden mitt i stugan (ä. fr.

'stufwan'?)

1 Med Érsta avses här säkerligen den så benämnda lägenheten

på Södermalmsklipporna vid Saltsjön, nu bl- a. platsen för Diakoniss-

anstalten med dess sjukhus. Tillaei karta av 1733 upptager här en då

avbränd väderkvarn, den s. k. Rolands kvarn. Även senare funnos

här i trakten väderkvarnar. B.
2 Andr. fr. 'gick swart i'.

3 Se anm. till s. 138 r. 24, nedan s. 20 9.
4 Ordet otydligt och osäkert.



Kommentar

men endast at han nös ell' at hans raseri,

blef stillat med en sup — hur' war han? -- helt polis —
Han kunde taga snus i dosan ur den handen,

som nyss han fyldt med stryk och hukat ner i sanden, 1

Han en gång i ett hugg med en blodlärgad arm,

i lufFten kasta opp ett öhra och en tarm.

Han kände intet karn fast det war lika mycke,

emedlertid märck blott, ett prof, ett mästerstycke -

Hwad dråpligt (ä. fr. 'andligt') sammanhang af fromhet, wåld

och hat,

hur gjorde Movitz väl? —• jo men! just accurat,

Eneas ändå lik i den Trojanska fägden,

som sin Anchises bar ur elden ut i nägden, 2

drog Han (ä. fr. 'Han drog') den Krymplingen, leck honom
in i hast,

till Rosengrenskans krog 3 och smeta öhrat fast -

förbant med segelduk hans öhra, länd och nafwel,

slog walnöts-skåpet opp. och dörrarna pa gafwel.

Stå intet Mollberg där, och nicka wid ditt stop —
lätt Stopet gå ikring . . . Men Gudar hwad för rop —
Hwad jämmer, ångst och nöd — En röst, så ömt enträgen . . .

Prästinnor stigen opp ! . . . men hwar tog Ulla wägen,

Hålt — bja! 4 Bröder hällt! ! ! hwad trängsel och alarm,

min näsa blöder — aij — aij aij min fot, min arm —
Ge rum, jag störtar deij i buken Bajonetten!

!

neij :— jag rår om den skon, — — neij min är Clarjonetten,

mitt öga ä de där, — det lög du, det är mitt,

neij Löfhergs är det där med blod och sillfwerglitt, 5

Ach Himmel! min peruque, aij aij mitt hackebräde, 6

O Gudar hwad tumult — hwad bittert sorgeqwäde?

Tag opp din mössa där, du Ordens-Granadenr

!

7

coquarden, luntan, hör! Flor mina Wänner hör — ! ! !

Se anm. till s. 139 r. 26-27, nedan s. 211 f.

e anm. till s. 140 r. 3-4, nedan s. 212. ,

e ovan s. 118, not 2.

- bida, vänta ! E.

e anm. till s. 120 r. 23, nedan s. 1S6.

e ovan s. 92, not 9.

e anm. till s. 28 r. 28, ovan s. Si.
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1 10 Hwem mördas i wårt chor?-- Hör hör! hur' Ulla skriker, V

Hor hur' Hon wåijar sig? — Hon döden eij undwiker,

Hwar är Hon? — — Klang Trimnph! ! ! ut Herhold sjung

och spring.

ut Mollberg! — Trundman ut, i tornet opp och ring.

Men ach! hwad Maijestät i Templets förlåt prålar,

115 Sielf Juho 1 bröstar sig mot Morgonrådnans Strålar,

wid dörrens tysta glänt, om ögat dristar se,?

Kring fenstren fläta sig
2

Cyrener aloe,?

Pioner, näglickor hwart minsta skrubb opfylla,

dem Wåhrens Fjärillar forsilfra och förgylla,

120 men under Lärckans sång som just nu tystna al

märck huru göken gohl och Templets (ä. fr. 'någon') spå-

dom gaf,

Han öfvver taket flög — hålt bullra intet bröder,

och nu på templets spetz sin lätta fot han stöder,

O hwilcket förbud, En Gök så mörck och black,

125 Hålt, — all Cytherens pragt nu öpnas - -- Gudar ach!

Si Waggans gröna skymt och hör hur meden knarkar,

O Gudar! hwilcken syn? -- En liten Movitz snarckar

med samma bjärta mine och wåta ögnapar,

om näsan lika röd som Commendenrn dess Far.

130 Si lilla mund will ren åt Bägarn där han bläncker,

Han den sin första gråt och första löije skäncker,

Wälkommen Fröijas Pilt i Baki warma spår,

En Sup mitt lilla Lamm ! Wälkommen och gu tår -

—

Men ach min Själ blir matt, jag swimmar på mitt höga,

135 ut Löfherg där du står med sillfwerglitt kring (ä. fr. 'på') öga,

ut som en ljungeld qwickt i Öhl-capellet jo —
och framställ på en duk ett Ambar persico. 3

1 Ändr. fr. ""dess klarhet'. Jfr anm. till s. 41 r. 20, ovan s. 102

Andr. fr. 'fenstren hwad jasmin'.

3 Se anm. till s. 27 r. 9, ovan S. So.
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UfF! Himmel — hwad tumult? med klämtning och Xrompeter,

LufFteldar, bloss och klot, cylindrar och Raquetter, 1

Skrik Härhold! -- Swäng Pocaln! — förkunna Baki tropp, 140

En herhold.

Nu är en Movitz född . . . Trompetare blås opp — ! ! !

—

Mollberg.

Mo?isquette på axel . . . Marche

Chor. 2

Jensen.

Så sorg och glädie blandas,

uti (ä. fr. 'utaf) ett wissnadt frö ibland en blomma randas,

Men Trundman klämtar — ut! — ut ut ur Tempel Saln, 3
145

ut ut — stäng 4 Templets Port - - där smäller nu Signaln.

S. 49.

r. 1-3 Bacchi Tempel, öpnadt vid en Hieltes död.

I Stockholms-Posten för den 21 September 1782
läses följande tillkännagivande:

»Sedan jag af nere Witterhets-älskare och wänner

blifwit anmodad och påmind, at til Tryckning

befordra Et af mig författadt Poetiskt, Comiquet

och. Musicaliskt Arbete, Bachi Tempel kallad t; Så

och emedan samma Arbete nu är färdigt, och inom

1 Se anm. till s. 47 r. 6, ovan s. 114.
2 Någon 'chor' är ej utförd.
3 Senare halvversen ändrad till 'ut ur Cdpittel-Saln'; därefter har

dock den ursprungl. lydelsen återställts.
4 Ordet har ändrats till något som på grund av överstrykning är

oläsligt, varefter 'stäng' återupptagits.
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kort tid kan utlefwereras af Trycket; fördenskul

averteras at Prenumeration dera tils widare fås i

de nästa i Stockholm warande Boklådor, emot en

Riksdal. Specie, hwarå dock hälften ärlägges emot

Prenumerations-Sedelns undfående och andra hälften

när Exemplaren afhämtas. Warandes detta Arbete

försedt med Vignetter och Kopparstick af godkände

Swenska Mästare, samt Noterne i Koppar graverade.

Carl Mich. Bellman.»

Härav framgår, att Bellman beslutat sig för ut-

givandet av arbetet efter påstötning från andra.

Uppgiften, att det var färdigt och »inom kort

tid > kunde utlevereras av trycket var tydligen en

sanning med mycket stor modifikation. Det skulle

nämligen dröja åtskilligt, innan det kom ut. Man
kan förmoda, att prenumeranterna småningom bör-

jade bli otåliga, och att det var för att lugna dem,

som följande annons var införd i Inrikes Tidningar

den 1 4 april och i maj 1783:

»Resp. Prenumeranter af Poemet Bacchi-Tempel,

har man den äran härmedelst avertera, det samma
Arbete är under tryckning i Kongl. Tryckeriet.

Carl Mich. Bellman.»

Först i julaftonsnumret av Stockholms Posten för

samma år finnes verket bland »notificationerna

»

omnämnt som utgivet:

»Af Trycket har nyligen utkommit, och finnes i

Holmbergs Boklåda: Bacchi Tempel, öpnadt wid

en Hjeltes död. Författaren är Hr HofSecreteraren



BACCHI
TEMPEL,

Ö P N AD T

VID

EN HIELTES DOD.

Cutn tam Venus — quam Bacchus protefi in urbe

Cur infgno fuum } non habet alma Venus,

Oven.

STOCKHOLM,
Trykt i Kongl. Tryckeriet.

M.DCC.LXXXIII.
Titelsida till 1783 års tryck av Bacchi Tempel.
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C. M. Bellman. Är försedt med en myckenhet

sångnoter och superba Vignetter, graverade av Hr
Martin, och torde blifwa mycket wäl passande til

Julklapp»
1

Märkligt är, att Bellman vid utgivandet icke satte

ut sitt namn på titelbladet (se bild), om också

den som läst de olika tillkännagivandena icke

kunde sväva i okunnighet om vem som var för-

fattaren. De »godkände Swenska Mästare», som för-

sett boken med de även i denna upplaga återgivna

kopparsticken
2

, voro, såsom i viss mån antyds av

notifikationen vid själva utgivandet, de berömda

bröderna Elias och Johan Fredrik Martin. Av bil-

dernas signering framgår, att Elias tecknat samtliga

samt stuckit en, nämligen den andra, med under-

skriften: »Han har nu tjent sin tid» etc, under

det att samtliga övriga äro graverade av Johan

Fredrik.

I G. Regnérs tidskrift Svenska Parnassen (första

stycket för 1784 s. 31) omnåmnes utgivandet av

Bacchi Tempel, varefter det heter: »Detta full-

komligen Bacchanaliska arbete, uplyst med tjenliga

kopparstick av Herrarna Martin är fullt af de

qvicka, träffande och naiva drag, som utmärka

Författarens allmänt bekanta Visor.

»

Bacchi Tempel, öpnadt vid en Hieltes död är närmast

en omarbetning och utvidgning av den version,

som företrädes av Schgm; en del mindre partier i

1 Samma notification 27
/i 2 och 3%2. Sistnämnda dato har dock

ordet 'Julklapp' utbytts mot 'Nyårsgåfwa'

!

2 Dessa äro i originaluppl. särskilt inklistrade, ehuru, i motsats till

vad fallet är med reproduktionerna i föreliggande tryck, ej å de upp-

slag, som de höra till.





ijo Kommentar
S. 49.

denna ha uteslutits, men i stället ha stora partier

nyskrivits, och även i dem, som bibehållits, ha en

del förändringar vidtagits. Härigenom har dikten

fått en i viss mån förändrad karaktär. De tidigare

avfattningarna stodo ännu helt i linje med de

övriga Bacchi-Ordens-dikterna med det burleska

skämtet, ordenstravestien och dryckeshjältskulten som

huvudingredienser samt här och ,där ett inslag av

naturskildring. I 1783 års omarbetning, som säkert

verkställts direkt för det tryck, utomstående förmått

Bellman till — sannolikt är arbetet med denna

omarbetning förklaringen till dröjsmålet med ut

givandet — har framför allt den beskrivande naturo
skildringen och därmed besläktad diktning fått en

nära nog dominerande plats. Den inledande mål

ningen av åskvädret och stormen, som i de äldre

avfattningarna endast finnes antydd, har här blivit

ett väldigt och rikt orkestrerat bravurnummer, som

avslutas med den helt nydiktade, tjusande »Böljan

sig mindre rör» (s. 51-59); vidare äro inlagda en

jaktscen (s. 64-67), ännu en stormskildring (s. 71

74, 79-80), en målning av morgonens ankomst (s

96-97; en liknande målning ingår även i den nyss

nämnda jaktscenen) samt en framställning av under

jorden och Olympen (s. 124-127, 129, 132-133)

Tydligt är, att Bellman fullt medvetet sökt att

tävla med de naturbeskrivande skalderna; särskilt

har man pekat på Creutz. Förmodligen har han

efter Kellgrens bekanta skarpa angrepp mot honom
i »Mina löjen» 1778, vilket synbarligen djupt upp

rört honom, velat visa, att han även behärskade

de »högre» litterära genrerna. Betonas bör emeller
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tid, att huvudtemat i dikten alltjämt är burleskt-

komiskt (i sin första annons betecknar ju också

Bellman arbetet som »Comiquet») och att även

naturskildringarna ibland ha ett halvt travesterande

tycke och stundom gå över i burlesk.
1

Omarbetningen berörde emellertid icke blott alexan-

drinpartierna utan även de lyriska styckena. Av
den i Schgm förekommande lyriken saknas 1783:

»Ufvars rop och bergens dåhn» (— strof 2 av

»Flodens sorl och vädrets flägt»; i denna utgåva

s. 3), »Du Vinets Gud! vår dyrckan tag» (s. 31),

»Backus Er alla Sin hälsning tillbjuder» (komm.

s. 94 f.)
2

.
— Nya äro: »Böljan sig mindre rör»

(s. 58; jfr ovan), »Sälla strand, där vi nu landa»

(s. 74), »Om Ödet' skull mig skicka» (s. 104.

jfr komm. s. »Ah! Monseigneur » med dess

fortsättning »Bien obligé» (s. 112 och 113).

stroferna »Just här på trappan, ensam, allena»

(s. 115), vilken utbytts mot de tidigare avfatt-

ningarnas »Här ned vid tröskeln på denna trappa»

(s- 33), och »Lamporna fladdra . . . Facklorna

spraka» (s. 116). E.

r. 4-5 Cum tam Venus—quam Bacchus prostefi in

urbe,

dir insigne sunm non habet alma Venus?

1
Jfr det i del III av denna utgåva s. 40 f. ingående fragmentet

av en dikt Över Ulla Winblad med därtill hörande kommentar.
2 Likaledes saknas givetvis de endast i Str föreliggande »Siungen

och gråten» (s. 36), som i Esr, Schgm, Ugs utbytts mot den ovan-
nämnda »Backus Er alla» etc, och »Buga dig, du sorgsna Qwinna»
(s. 39). Här kan även erinras om, att »Bort allt hvad oro gör»

(s. 131 och 135) tidigare endast förekommit i Schgm (komm. s. zo//.).

3 1783 års uppl. har tryckfelet 'protest' (se bild s. 727).
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Citatet är hämtat från den på latin skrivande eng-

elske epigrammatikern John Owen (latiniserat:

Ovenus eller Audoenus, f. 1560, ^ 1622), »den

brittiske Martialis » . Det återfinnes i hans Epigram-

mata, lib. I som nr 139 och lyder där:

Cum tam venalis quam Bacchus prostet in urbe,

Cur insigne suum non habet alma Venus?,

d. v. s.: »Varför har ej den hulda Venus någon

skylt, då hon lika lätt som Bacchus står att köpa

i staden?» Bellmans metriskt felaktiga avfattning

betyder detsamma. — Samma distikon har Bellman

satt som motto på vissa tidigare samlingar av Fred-

mans Epistlar. Jfr del I av denna utgåva, komm.
s. XIV. E.

S. 51.

r. 4 skymning = 'skumma, svaga sken'. E.

r. 7 baga; om formen se anm. till s. 3 r. 7,

ovan s. 34.

r. 12 blixt, den hos Bellman vanliga obestämda

pluralformen av ordet. E.

r. 14 hära . . . kring= rulla. E.

s. 23 qvaf= djup, nedsänkning i vatten — i et

qvaf af diupt fördolda mm = (böljan söker sig)

'längst ned i havets djup'. E.

r. 25 fflfurs, se anm. till s. 25 r. 31, ovan s. 76.

Q-ofurs eldar alltså pseudo-klassisk omskrivning för

'blixtarna'.

r. 27 harm = 'bedrövelse'. E.
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S. 52.

r. 10 *stiertarna; 1783: 'stiletterna' . Enligt med-

delande från SAOB ha av de relativt få beläggen

av ordets pluralform i dess samlingar endast två

från resp. 1666 och 1698, -er. Under sådana för-

hållanden torde det få anses som tämligen säkert,o
att 'stierterna' är tryckfel. — r. 28 *Nejjtnn; 1783:
'Neptum'. E.

r. 5 vatn-diur, givetvis trestavigt, med -n- represen-

terande vokal + konsonant. E.

r. 8 fiskarnas turan väl en pseudoklassisk omskriv-

ning för 'val'. Jfr i Creutz' »Atis och Camilla»

om ett lejon: 'skogarnas tyrann'. E.

r. 14 Hvars nacke hvit som snön i frusna åldrar

granar; uttrycket, som ju avser att framhålla valens

höga ålder, förefaller att ha tillkommit till hälften

som parodi på den pseudoklassiska stilens konstlade

uttryckssätt. E.

r. 17 qvaf'= se anm. till s. 51 r. 23, ovan s. IJ2.

r. 21 Et krökt och slingrigt hom ~ snäckan, som

Tritonen (r. 19) blåser på. I Fredmans Epistel

n:o 25 kallas ju tritonerna för 'Postiljoner i Neptuns

hof. E.

S. 53.

r. 2 nedstörtar = 'gör slut på'. E.

r. 4 villor här = (hemska) syner. E.

r. 7 förtiusar = tjusar, förtrollar. E.

r. 10 fältet = havsytan(P) E. — stränder; den

oomljudda pluralisformen av strand är enl. med-

delande från SAOB under 1 700-talet mycket vanlig.
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Sahlstedt säger t. o. m. i Svensk Grammatica 1769:
»Strand heter i plur. stränder» och i sin Svensk

Ordbok 1773: »Strand, m. 3. litus, ripa. Plur.

stränder, non stränder. » E.

S. 54.

r. 12-13 Måhända bör det vara' komma i slutet

pä r. 12, varvid i stället kommat efter fiäll utgår. —
r. 25 *älskogs-drill; 1783: 'älskogs drill'. E.

r. 6 delar = förlänar, skänker. E.

r. 11 dina blick; pluralformen utgår från en neutral

sin gularis. E.

r. 14 svala dunder = 'åskknallar, som framkalla

svalka'. E.

r. 20 Förtittst = 'förhäxad'. E.

S. 55.

r. 19 *guld-utstuckna ; 1783: 'guld utstuckna'. E.

r. 3 Tiiandolin, se anm. till s. 8 r. 27, ovan s. 42.

r. 4 läckra = 'behagliga'. E.

r. 6 naturens skönhet bryr == stör den naturliga skön-

heten (i din sång). E.

r. 12 faren == fåran. Jfr anm. till s. 3 r. 7 bägcå

ovan s. 34.

r. 13 skhd; ordet hade i äldre tid, liksom ännu i

vissa dialekter, en allmännare, betydelse* 'ställe*

där man söker skydd\
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r. 15 tamb, en arkaistisk form, använd 1 äldre

Bibelöversättningar. Jfr Fredmans Epistel n:o 25:

'Herdar utan lamb och får'. — lystra kring= 'irra

ivrigt lyssnande omkring'. E.

r. 20 guld-utstuckna= i guld
'

graverade, 'guldsirade'.

E.

r. 21 snält = snabbt. E.

r. 27 strimmar = glänser. E.

S. 56.

r. 1 anlets-färg; 1783: 'anlets färg'. E.

r. 7 hennes (Venus', . Fröjas) tempel; skildringen av

detta erinrar om den av »Hoppets tempel» i Creutz'

»Atis och Camilla» (sång 3). E.

r. 9 apdaga = ger dager åt, upplyser. E.

r. 11 för ögats hinna svag = 'som endast svagt

skönj es av ögat' (?) E.

r. 17 liungar opp = 'belyses av ljungeldar'. E.

r. 24 Qpdagar = låter se, avslöjar. E.

r. 25 sida gröna släp, se anm. till s. 17 r. 24,

ovan s. 60.

S. 57.

r. 4 Jtz^£, se anm. till s. 6 r. 7, ovan s. 39. -

taft, »ett tunnt, fint, tätt och gliande Sidentyg,

hwaraf gifwas, 1:0 Enckla eller Dubbla tafter;

2:0 antingen enfärgade, eller randige, rutiga, Pric-

kade, Brokota, Blommerade och Flammerade tafter;

3:0 Ostindiska eller Chinesiska och Europeiska

tafter. De Ostindiske fås ifrån Holland; och de
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bästa Europeiska komma ifrån Italien, Frankrike

och Engeland» (Orrelius s. 398). Som ett lus-

tigt apropos kan nämnas, att Bellman själv just

vid den tid dä han var sysselsatt med Bacchi

Tempel skaffade sig ett ganska stort stycke taft,

icke mindre än 19 alnar, hos sidenkramhandlaren

Ek. Det var den 21 febr. 1781, och frampå

hösten skickade denne en räkning, som Bellman an-

vände att skriva vers på (se Gustavianskt, studier

kring den gustavianska tidens kulturhistoria t i 11 -

ägnade Sigurd Wallin, 1932, s. 440J). N.
r. 5 et sqvalp frän ebb och flod; Bellman förefaller

att inte ha någon närmare kännedom vad ebbo
och flod innebär; här betecknar uttrycket vatten,

hav överhuvudtaget. E.

r. 1 o fluss kan avse både vad vi nu kalla influ-

ensa och vad som benämnes reumatism. — hufimd-

bräta = huvudvärk. E.

r. 1 4 inunder Janos aga. En anspelning på Juno

som havandeskapets och förlossningars gudinna. Jfr*

anm. till s. 41 r. 20, ovan s. 102.

r. 17 Legion, tvåstavigt: »leg-jon»! — sig . . . delar \

— fördelar sig, 'bedarrar'. E.
. . .

r. 29 de krönta hiordar en pseudoklassisk omskriv-

ning för 'nötkreaturen'. E.

r. 30 Med svantsarna i fläkt = med viftande svan-;}

sar. E:

S. 58.

r. 4 i sit branta sprang— vid sitt hopp nedför

branten. E.

r. 10 ögnaglas =?= tub, kikare. A7".
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r. 12 fårar = fåror (denna form s. 52 r. 8);

med silfvervita fårar/ £0/7/ ^ vägig blast

updaga blom och skörd avses tydligen de mognande

sädesfälten på stranden, vilka lysa silvervita i mån-

skenet och gå i vågor av blåsten. E.

. 59.

r. 2 *glimmar; 1783 (musiktexten): 'glimar'. —
r. 3 1783 års upplaga upprepar raden. Här i stället

omtagningstecken. — r. 1 3 *boljan; 1783: 'böj an'.

E.

r. 5 J%g"^= beskydd. E.

r. 7 Sommar-foglen ; ordet avser i 1 7 o o-tals-språk

ofta fjäril; här dock tydligen i betydelsen »fågel.

som låter höra sig på sommaren » . E.

r. 8 parar = förenar, 'låter ljuda samman . E.

r. 1 o skårar= skaror. (Om formen se Hesselman

i Nysv. Studier 193 1 s. 221.) E.

r. 27 Ack! Sä är verldsens sätt. En liten dikt

av fru Nordenflycht, »Rim på offermarchen för

Irene» (Vitterhetssamfundets uppl. av Nordenflychts

dikter I s. 207) börjar:

Ack! Så är werdsens sätt:

Falskhet, oförrätt

Är hennes bästa lön . . .

Att den måtte ha varit ganska populär framgår av

att också fru Lenngren i sin bekanta dikt Dröm
(1798), där hon jämför sig själv med fru N., -
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på ett ganska maliciöst sätt f. ö. — citerar just

de av Beliman anförda orden. E.

r. 29 skratta; egendomlig användning av infinitiven,

tydligen för att få rim på platta. Jfr anm. till

s. 126 r. 22, nedan s. 192. E.

5. 60.

r. 11 *stog; 1783: 'stod'; rimmet fordrar den här

tryckta formen, som är den i Bellmans egna hand-

skrifter förekommande och som även finnes i 1783
års tryck, s. 65 r. 14 (i denna uppl. s. 99 r. 30).

s. 100 r. 6 (här s, 125 r. 22). — r. 21 *Bacchi;

1783 'Bachi'. E.

r. 4 laiub, se anm. till s. 55 r. 15, ovan s. IJ5.

Bellman skriver i sitt egenhändiga manus, på här

motsvarande ställe 'lamm'. Se texten s. 3 r. 24. E.

r. 7 neg, här väl i den äldre bet. 'bugade sig'.

Jfr texten s. 4 r. 1 . E.

r. 14-16 aftonqvädet

» Öm Daphnes röda stubb, som hon vid källan glömt,

» Och om Camillas get och mycket mera ömt

Daphne och Camilla äro ju vanliga namn i herde-

diktningen. Man kan emellertid inte alldeles komma
ifrån att den halvt raljerande ändringen från 1779
års text (se s. 4 r. 10- 11) verkställts i bestämd

avsikt och att namnen äro valda som en anspelning

på Creutz' mest berömda dikter, versnovellen

» Daphne » och det idylliska eposet »Atis och

Camilla». E, — stubb, se anm. till $. 6 r, 7,

ovan s, jp,
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S. 61.

r. 4-5 Min lystnad tvingar mig etc; jfr anm. till

till s. 4 r. 23-24, ovan s. 36.

r. 12 jR>r min inbilningskraft updagar= låter mig

i fantasien se'. B.

S. 62.

r. 26 *stog; 1783: 'stod'; jfr textanm. till s. 60

r. 11. i?.

r. 6-8 han är, hvad mig gör häpen

bäd' af Apollo dömd och utaf Hymen dräpen

Möjligen föreligger i rimmet här en reminiscens från

en psalm av Lucidor, nr 406 i 1695 års psalm-

bok (i 1 8 19 års nr 467), strof 12, som börjar:

»Döden giör migh intet häpen — Ändoch han är

faselig — Ty han är af Christo dräp en — Och
kan intet skada migh. » E.

r. 13 Jag är en vaxbild lik, som framför bär et taft.

Denna något dunkla mening torde knappast kunna

tolkas på annat sätt än att Ulla Winblad bär ett

förkläde som tecken på sin sorg, en sed som före-

kommer redan på 1600-talet och fortlever långt

fram på 1800-talet. Att hon är »en vaxbild lik»

innebär då endast att hon är »blek som ett vax».

Sorgförklädena brukade i allmänhet vara av vitt

linne, men man behöver kanske inte ta Bellmans

materialuppgifter alltför bokstavligt, när rimmet gör

sitt krav gällande. N. — taft, se anm. till s. 57
r. 4, ovan s. 133.

r. 15-16 min kuka sömn i blodet mer ej röjer

etc, jfr anm, till s, 5 r. 13-14, ovan s. 36,
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S. 63.

r. i snålt = snabbt. E.

r. 3 fräckt = djärvt, stolt. E. — stubb — silfver-

skir, se anm. till s. 6 r. 7. ovan s. Jp.

r. 5 Brillanten pä min fot, se anm. till s. 6 r. 9,
j

ovan s. jg.

r. 9 cantiller, av fr. cantille, var benämning pä i

en mycket fin, flat, snodd tråd av silver eller guld, I

som användes till fransar, broderier o. d. En skräd-

dare som arbetat på Gustav IILs kröningsdräkt,

får t. ex. betalt för att han »alla palligetter utan

ok innan med styff Kantilje Profilerat» (Klädkam-

|

marräkning 1772). Se. N.

r. 1 o Min Movitz köld bedrog == förförde min

kallsinnige M. E.

r. 18 tusen lampor tänds, se anm. till s. 6 r. 18, I

ovan s. 3Q.

r. 24 Des {Gudinnans r. 21) hvita dufve-spanu ;

jVenus framställes ofta sittande i en char, dragen av
|

duvor. Enligt Wennerdahl var bl. a. sparven helgad

Venus »för sin bekanta kättia skul. Äfven Swanor; 1

men i synnerhet Dufvvor: om hwilka war en dicht,
|

at när Venus slog en gång wad med Cnpido om
J

blommor, hwilken kunde plocka flera, hafwer
j

Nymphen Peristera kommit Venus til hielp at plocka;!

hwilket så förtröt Cnpido, at han förwandlade henne i

vti en dufwa» (s. 611). E.

r. 32 Ceres drängar, en travesterande pseudoklassisk
j

omskrivning för de senare nämnda kapitelkuskarne,

som forsla brännvin och andra »likörer», E.
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64.

r. 1 Mancioler, se anm. till s. 6 r. 26-27, ovan

s- 39 f-

r. 2 klockspel. Bacchi tempel tankes tydligen för-

sett med ett klockspel av samma slag som det

Tyska kyrkan fått 1666, och som annars var det

enda i Sverige på Bellmans tid. Det bestod av

28 klockor. Jfr texten, s. 141, r. 16: Trundman

ren sä skönt har Templets klockor stämt. JV.

r. 10— 16 I skuggan af den prakt der Manens

nedgång prålar etc. Den följande skildringen av

morgonens ankomst har man jämfört med en

liknande målning i Creutz' »Atis och Camilla»,

sång 1, v. 35 ff. (Erdmann, C. M. Bellman.

Sthlm 1899, s. 172 f.) E.

r. 13 en krets af dunkla sphtt, här de jaktspjut

som bäres av ett vid stranden samlat sällskap, vil-

ket avvaktar soluppgången för att begynna sin

jakt. Spjut användes vid jakt ganska långt fram

i tiden, i varje fall vid drevjakt inpå 1800-talet.

En mängd olika typer och former av kast- och

stötvapen med spjutkaraktär ha bevarats till våra

dagar i museer och samlingar. Se vidare T. Lenk,

Skalltyg och jaktspjut i Svenska kulturbilder Til

s. 115. A7
.

r. 14 opdagas här — klarnar. E.

r. 22- mer sig målar == 'bättre framträder för vår

syn'. E.

r. 28 stråla, om formen se anm. till s. 3 r. 7

bäga, ovan s. 34.
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'

'

r. 29 glas, se anm. till s. 58 r. 10, ovan s. ijö.

r. 3 1 Knapt Icarus mer högt sig i sin dierfhet ämna;

anspelning på den antika sagan om Daedalus och

Icarus, av vilka den sistnämnde, när de med de

vingar, Daedalus förfärdigat, skulle flyga från Kreta,

kom för nära solen, brände vingarna och störtade

i havet. E.

65.

r. 1 3 denna rustning synes syfta på de yra fålar

och andetrutna spän r. 12. E.

r. 14 jagt-tijg, nät och påsar. Ordet jakttyg be-
j

tecknar här hela den attiralj, som erfordrades för 1

jakten. Vid skallgång t. ex., som ju var en i

vårt land mycket utbredd form av jakt på rov- I

djur, och vilken levde kvar långt in på 1800-

talet, räknades såväl skjutvapen som drevkarlarnas
j

spjut, de grova, ryssjeliknande nät vari villebrådet
j

drevs in, och de skynken, »jaktlappar», som häng-
|

des upp för att skrämma djuren in mot hållet,

till ett fullständigt jakttyg (jfr Svenska kultur- I

bilder III s. 115 ff.). Vad ordet »påsar» beträffar
j

är betydelsen dunkel i sammanhanget. Man skulle

kunna förmoda, att det på detta ställe är ett nöd-

rim för »väskor», jaktväskor. N.

r. 1 8 raspebrön, hårt gräddat ' bröd, varpå skorpan
j

avrives med en rasp. JV.

r. 20 ögnaglas, se anm. till s. 5 8 r. 10, ovan

s. IJÖ.

r. 21 parmersan, parmesan, » en den bästa Ost-sort,
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hwilken . . . har sin oodhet af det oförlikneliga Bo-

skapsbete, som genom Poströmens wattuledningar

gifwes i Hertigdömet Parma, hwaräst detta Ost-

slag merändels tilwerkas. Ifrån Maylandska staden

Lodi fås Parmesanostar så stora, at en enda ofta

wäger 3 å 4 Lisp:d» (Orrelius s. 280). 1756 ut-

färdades införselförbud å denna läckerhet. Se. —
saltzer, »presenter-tallrik med fot, skänkfat (äfven

saltkar)» (Carlén II s. 256). N.

r. 23 saffran användes i äldre tider som krydda i

både mat och dryck och stod troligen framme på

bordet likaväl som salt och peppar, varför det lätt

kunde råka bli fläckar på duken av den färgstarka

kryddan. Utländska resande klaga redan på 15 oo-

talet över svenskarnas omåttliga bruk av alla sor-

ters kryddor (Troels-Lund, Dagligt liv i Norden

V). N.

r. 27 falken = jaktfalken. Dresserad av falkene-

raren, medfördes jaktfalken kopplad och med för-

bundet huvud, så att han inte skulle kunna se.

Då villebrådet skrämts upp, togs huvan av och

falken släpptes. Han infångades åter av de van-

ligen beridna jägarna, sedan han tumlat till

marken med bytet. Denna under medeltiden om-

tyckta jaktform torde knappast ha utövats i vårt

land på de sista trehundra åren. ffl.

66.

r. 12 *lystrings-grd) 1783: lystrings ord'. E
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r. 3 2£w fläckig panterhud den hvita länden skyler.

Jfr »Atis och Camilla» (sång 2) om Atis:

En fläckig panterhud hans lena kropp förvarar,

r. 15 en ung och trött Belinda. Ehuru namnet

Belinda uppträder rätt ofta i 1 700-talets litteratur,

t. ex. i Popes berömda rokokodikt »The rape of

the lock» och hos Dalin, är man böjd att samman-

ställa förekomsten därav här hos Bellman med det

faktum, att det bars av den kvinnliga huvud-

personen i en operabufFa »Colonien eller Nybygget

»

av Framéry, översatt av C. Envallsson. med musik

av Sacchini, som gavs i Stockholm tidigast 7 maj
—

3 sept. 1783 å teatern på Eriksberg. Belinda,

älskarinna till Fontable, guvernören över Nybygget,

spelades då av den framstående sångerskan och

skådespelerskan fru Maria Katarina Berlin, f. Öhrn.

(Dahlgren.) — Någon scen i nämnda operabufFa,

som erinrar om den situation, vari Belinda skildras

här hos Bellman, finnes emellertid ej.
1 E.

r. 19 villa = förvillade. — aldrig Kärlek sielf sä

ögats taflor villa = Inte ens kärleksgudinnan själv

har någonsin så tjusat och förvillat mänskliga ögon'.

E.

r. 21 fromt blidt, ömt. — Sielf Floras ungdom

fromt kring hennes kinder flöt väl ungef. = 'hennes

kinder gåvo intryck av att tillhöra en ung, blid

Flora'. E.

r. 23 däfna = duvna. halvvissna. E.

1 Om antagandet att namnet Belinda anspelar på den nämnda
operabuffan är riktigt, kan det parti av Bacchi Tempel, vari denna
Belinda uppträder, således näppeligen vara skrivet förrän tidigast

efter den 7 maj 1^83.
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r. 26 läckra — 'behagliga'. E.

r. 28 mordgevär, gevär här i den allmänna bety-

delsen vapen. E.

r. 31 gäll-liudt= kraftigt ljudande. E.

r. 3.2 sporrar kring (sporra, dial.) = går på spår. E.

67.

r. 3 glas, se anm. till s. 58 r. 10, ovan s. Tj6.

r. 5 afe öjjna hvalf dem tusend åldrar hvälft. Skildringen

synes avsedd att ange, att viken är omgiven av

branta klippstränder. E.

68.

r. 5 *tackel; 1783 (musiktexten): 'tacklet'; jfr s.

7 r. 9. E. _____

r. 9 knarkar= (smått) knarrar. — knarckar mot

se anm. till s. 7 r. 13, ovan s. ^o.

r. 14 läser, nämligen böner. E.

69.

r. 1 1 desperat här — stolt, ståtligt (?) E.

r. 23 Mandolin, se anm. till s. 8 r. 27, ovan

s. 42.

r. 25 hvar han star— hur han står där! ZT.

r. 25-26 Trumslagarn ... 7 j
1

/'^ hvita linne, se anm.

till s. 9 r. 1-2, ovan s. 43.

70.

r. 7 Vattn-Nijinpher, om formen jfr anm. till s.

5 2 r. 5 vatn-diur, ovan s. 133.

— BaccJii TempeL
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r. 13 kolt turban, se anm. till s. 9 r. 17,

ovan s.

r. 13-16 Med svart kolt, och hvit turban

I den främsta båten,

Gamla Trundman sielf för an

Denna sorge-stäten.

Se här återgivna bild å titelbladet till 1 8
1 5 års

upplaga av Bacchi Tempel.

Titelvignett ur 1815 års upplaga av Bacchi Tempel. Gravyr av

okänd konstnär.

S. 71.

r. 25 *högtids-pra l — *sorgliga; 1783: resp. 'hög-

tids prår 'sorliga'. — r. 26 *grifte-dag; 1783:

'grifte dag'. E.

r. 1 brefvet, här om sjökortet. E.

r. 3 Hola = hurra, hej, hallå! E.

r. 6 skralar (sjöterm) = mojnar. E.

r. 7 lur'n, ropare, megafon, som användes på fartyg

vid kommandogivning. N. — röda mössan, troligen

en stickad toppluva av den typ som ofta användes
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av sjöfolk. Den förekom också i liknande form och

utförande som nattmössa. Även bönderna använde

på sina håll en toppformig mössa, men denna var

vanligen sydd av tyg. N.

r. "18—S. 73 r. 25 En kare ostlig vind i seglen

blåser opp etc.

Den stormskildring, som här följer, har såsom Afze-

lius uppvisat (Samlaren 1 9 3 1 s. 246 ff.), tagit starka

intryck av liknande skildringar i Wallenbergs »Min

son på galejan», nämligen verspartierna i fjärde och

åttonde kapitlen av första »Finska tåget»; ett par

rader ur det senare återfinnas ordagrant eller med
hög grad av likhet hos Bellman:

1 tacklen skott på skott af sletna segel höras

(jfr s. 73 r. 7)

Wår uppsyn luften lik förkunnar skräck och fasa,

De grymma wädrens barn från alla werldens rum
Kring djupets wilda rvmd med bistra läten rasa

(jfr s. 72 r. 5 och s. 73 r. 17-18). E.

r. 16 Ceres Kuskar, se anm. till s. 63 r. 32, ovan

s. 140.

r. 26 bry = störa (så att de ej bli alltför sorgsna[?]).

E.

r. 27 carpus, se anm. till s. 27 r. 6, ovan s. 79.

72.

r. 5 nordens; Afzelius har här (o. a. Samlaruppsats)

föreslagit införande av konjekturen jordens'; jfr
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dock s. 5 i . r. 16: En blast frän alla rum ur Nor-

dens hälor rusar.
1 — *r. 19 Gif; 1783: 'Gig> E.

r. 4 Eols nakna svärm med svullna kinben; uttrycket

målar utmärkt de i barockens och rokokons konst

stundom förekommande framställningarna av »små-

vindarna » . E.

r. 6 Jofur, se anm. till s. 25 r. 31, ovan s. j6.

Till Jupiters attribut vid framställning i bild hörde

zskviggen och örnen. E.

r. 9 mist och mot— dimma och motvind. E.

r. 18 gerad (ty.) = rakt. E.

r. 27 fragg= fradga, skum. E.

r. 28 ^mz Hagel; uttryck som begagnas ungefär

liktydigt med pöbel, särskilt om simpla sjömän och

matroser. Möjligen utgår det från på 1600-talet

vanliga holländska svordomar: »de hagel sia hem»,

»de hagel schen hem». (Hjelmquist, Förnamn och

familjenamn i sekundär användning, Lund 1903,

s. 74 ff.) E. — Jan Hagel, kom, kik ut; uttrycket

finns även hos Runius i en bröllopsdikt (Vitter-

hetssamfundets uppl. av R:s skrifter Is. 317) till-

sammans med en mängd andra sjötermer, de flesta

av holländskt ursprung* E.

S. 73.

r. 7
*
''af slitna; 1783: afslitna'. E.

1
Afzelius har meddelat, att han numera anser nordens vara den

riktiga läsarten, detta med stöd bl. a. av ovan anförda citat.
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r. i skvalar= ljuder kraftigt, gällt. E.

r. 3 rundel här == valv. E.

r. 4 blixt, om formen se anm. till s. 51 r. 12,

ovan s. 132.

r. 5 döds-jjrestaver, se anm. till s. 29 r. 17, ovan

I' s. 82.

r. 17 frrmameiitreus vald= himlavalvets raseri. E.

r. 23-24 din canon. För att skydda loppet i

ett skjutvapen frän förstöring genom gravrost täc-

kes ytan genom »indragning» med ett fettämne,

vilket avlägsnas före vapnets begagnande, antingen

genom ett löst »läskskott» eller genom att loppet

»dragés» rent (läskas) med trassel eller lik-

nande. N.

r. 29 hemkom-öl = välkomst. Uttrycket samman-

hänger med sådana ord som gravöl, fästmansöl

m. fl., där öl har betydelsen gille, gästabud och

påminner om de avlägsna tider då ölet var den

egentliga festdrycken. Jfr kommentaren till Argus i

Vitterhetssamfundets uppl. III s. 150 f. N.

W 74
-

r. 2 Mandolin, se anm. till s. 8 r. 27, ovan s. 42.

i' r. 6 lyftad syftar givetvis på pin. E.

S. 75.

r. 7 *Recriitem; 1783 Hecutens'. — *r, 14 *Marche;

1783 (musiktexten): 'March' —- *TrUmmof; i 1 78

3

I:

:
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års uppl. angives instrumentljudet här liksom på

andra liknande stållen med följande tecken: :
|

: |:'|

:

E.

r. 2 skral; ordet hade tidigare en mera allmän

betydelse av kraftigt ljud. R.

r. 4 étyrtengröna dräkter, se anm. till s. 1 7 r. 24,

ovan s. 60.

r. 6 Granadeurn, se anm. till s. 28 r. 28, ovan 1

s. 81.
I

r. 7 ryktar= ansar'. Recriitens tröja ryktar, en an-

spelning på att Mollberg tydligen handgripligen

utövar sitt befälskap över sina underlydande. Prygel

var ju i äldre tider ett i det militära ej ovanligt

bestraffningsmedel. E.

r. 16-17 Fröjas Palt — det djefvein gal i dej, se

anm. till s. 1 o r. 8 och 9, ovan s. 44.

r. 18 Sta, (=halt!) rätta Er, vanligt kommando-

ord för rättning.

r. 21 manchetter, spetskrås som fästes kring ärmens

nedre kant. Enligt ett uniformsreglemente frånj

1770-talet skulle manschetterna vara av »en god

tums höjd». Redan 1776 ändrades emellertid be-

stämmelsen om deras längd. De skulle nu vara;

»två tvärfinger framför uppslaget på rocken». (Björ-

lin i tidskriften Nu, 1874, s. 9.) N.
r. 22 handpik, se anm. till s. 38 r. 19, ovan;

s. 98. — ringkrage = vaktbricka, vaktbefälhavares

tjänstetecken, vanligen bestående av en försilvrad

eller förgylld, kupig kopparplåt i form av en skära,

som bäres i en kedja eller ett sidenband om hal-
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sen. Denna bricka utg;ör det sista minne av de

medeltida rustningarna, som återstår i senare tiders

uniform. N. — stöfletter, se anm. till s. 45, r. 28,

ovan s. 112.

Vaktbricka (» ringkrage ») från Gustaf IILs tid. Nu i Kungl.
Liyrustkammaren, Stockholm.

r. 25 Den liusblä mössan prydd etc, jfr anm. till

s. 28 r. 28, Ordens-Granadenrn, ovan s. 81.

r. 26 krökta läck, här peruk. Se anm. till s.

42 r. 12, ovan s. 104 f.

r. 28 tijska tripp. Enligt 1775 års exercis-regle-

mente användes vid infanteriet tre olika stegläng-

der: »de wanliga af 1 Aln; De stora 5 Quarter

och de små ifrån 3 Quarter til
1
/z Aln». Dessa

motsvarades av tre olika marschtakter, som vari-

erade mellan respektive 64 å 70 och 130 å 150

steg i minuten. Liksom de flesta övriga förhållan-

den inom militärväsendet under 1700-talet är natur-

ligtvis även detta en mer eller mindre trogen kopia
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efter preussiskt original. Här åsyftas givetvis den

sista av de tre marschtakterna. N.

. 76.

r. 5 Schta = stå = halt ! E.

r. 14 sourtonten, av fr. surtout, egentl. 'överallt';

»en Öfwerråck eller Pajråck, som nyttjas til un-

derkläders conservation» (Orrelius s. 391). Det

var inte endast herrar som hade syrtut, utan även

i damernas garderob förekom den som ytterplagg.

(Jfr Vitterhetssamfundets uppl. av Lenngren III. s.

308.) N.

r. 16 Jockum Nägtergal; ovisst vem som härmed

åsyftas. B.

r. 19—S. 78 r. 6 ^fach har zo commandirt ii

Magdteburg und Refuel etc. Se anm. till s. 10

r. 27 fF., ovan s. 45 ff. Partiet om Mollbergs bedrifter

är i här föreliggande avfattning något utvidgat;

även här äro de nya namn, som förekomma,

hämtade från olika tidsskeden och länder. Vid

Fraunstadt (r. 20) stod under det stora nordiska

kriget år 1706 ett slag, varvid den svenska generalen

Rehnschöld vann en lysande victoria över en

rysk-sachsisk här. Kenig Theodor (r. 21) kan ej

gärna vara någon annan än den märklige tyske

äventyraren baron Theodor Stefan von Neuhof,

som hjälpte de mot Genua upproriska korsikanerna

och i april 1736 utropades till konung av Korsika

under namn av Theodor I, en ställning, som han

visserligen blott en kortare tid lyckades behålla.

Schweinitz (= Schweidnitz, stad och tidigare fäst-
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ning i Schlesien) var under sjuåriga kriget utsatt

för icke mindre än fyra belägringar, och Collberg

(Kolberg i Hinter-Pommern nära Östersjökusten)

belägrades under samma krig vid flera tillfällen av

ryssarna, varvid dessa stundom hade understöd av

svenska örlogsfartyg. E.

r. 30 Stadswagt. Stadsvakten i Stockholm fanns

till redan på 1500-talet. Den skulle övervaka den

allmänna säkerheten i staden samt hindra oljud och

övervåld nattetid. Ar 1 74 1 bestod den under stads-

majorens befäl av ett kompani med dess över- och

underofficerare, 2 trumslagare, 1 pipare, 2 profos-

ser och 133 gemena. Dess corps de garde, som

förut varit i gamla rådhuset vid Stortorget, flytta-

des sedan till en flygel av nya rådhuset vid Rid-

darhustorget. 1 76 1 bestod stadsvakten av en kapten,

1 löjtnant, 1 fänrik, 5 underofficerare, 1 mön-

sterskrivare samt korpraler, trumslagare, pipare, pro-

fosser, och 139 gemena plus 20 extra. Unifor-

men utgjordes av »en blå jacka och lika revärer,

med hwita snören och uppslag, hwita underkläder,

blått och hwitt skärp, svarta störletter, rund hatt

med hwitt band kring kullen, bandouillere och pa-

trontaska, mousquet med bajonett, samt till sido-

gevär en sabel». (N. Lundequist, Stockholms Stads

Historia II, Sthlm 1828, s. 219 ff.) N.

77.

r. 11 *war; 1783: Var'. E.
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r. 6 in mensibus (lat.) — om några månader. K.

r. 9 Schlagterhuse. Vilket slaktarhus Bellman hår

åsyftar, torde vara omöjligt att med säkerhet avgöra.

Det fanns nämligen två, ett vid Slussen och ett vid

Norrström. Det förra blev färdigt 1778, och sanno-

likheten talar för att det är detta Bellman har till

jämförelse. Dels hade det väl i' sin egenskap av

nybyggnad större aktualitet, dels har man svårt för

att se någon likhet mellan en snusdosa och de ruckel,

som det andra skall ha utgjorts av att döma av

samtida beskrivningar och bilder. Det låg jämte

brygghus och kvarn på den s. k. Slaktareholmen i

Norrström (ungefär motsvarande nuvarande Ström-

parterren) och utgjordes av en mängd salubodar för

köttförsäljning, vilka omslöto en öppen gård. An-

läggningen var byggd på pålar, och omedelbart

väster om den gick den gamla Norrbro. Bredvid

funnos även bodar för fiskhandeln. ' Komplexet såg

ganska ruckligt ut »samt utgjorde för staden en

wanprydnad. Först i wår tid, och allt efter som nya

stenbron blef fullbordad, undanröjdes dessa bygg-

nader, och intet spår synes efter dem eller de

klippor och jordhögar, på hwilka de woro upp-

förda» (Lundequist, Stockholms Stads Historia I s.

183 f., 1828). Detta slaktarhus, som 1784 ersattes

av ett nytt på Blasieholmen, användes inte till slakt

utan uteslutande till saluhandel. Se bild. Sn. N.

. 78.

r. 3 boricker= åsnor. E.

r. 4 mitt pauken undt cimbafa, se anm. till s. 11

r. 9, ovan s. 48.
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r. 7 Naa holt mich der cucu, se anm. till s. 11

r. 1 1 , ovan s. 48.

r. 19 bandtleret, se anm. till s. 11 r. 24, ovan

s. 48.

5. 79.

r. 5 drar = slår, klår (upp). E.

r. 6 Schtää= stå— halt ! £
r. 19-21 Vasserra! töcken ton etc. Dessa rader ha

ursprungligen skrivits för Bacchi Orden n:o 15,

Bacchi Fest sjette gången firad, och återfinnas i

denna utgåvas del IV s. 165 i så gott som full-

ständigt samma avfattning. E.

S. 80.

r. 25 * Ordens- Caraphin; 1783: 'Ordens Caraphin'.

É.

r. 6 bor= tillkommer. E.

r. 8 portar, d. v. s. kanonportar.

r. 17 skrubb, pluralis av en neutr. form skrubb. E.

r. 18 färd hår= skara, följe (som färdas fram). E.

r. 19 sorgligt fälda pikar; pikarna hållas med
spetsarna sänkta till tecken på sorg. E.

r. 24 permissioner, eufemistiskt uttryck för byxor, ett

ord som man inte kunde använda utan att bedja

om permission, tillåtelse. Jfr Fredmans Epistel nr 78:

Holländarn än ej, med permission,

hint sina Permissioner knäppa hop. E.

r. 25 Ordens- Caraphin, se anm. till s. 29 r. 13,

ovan s. S2.
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r. 27-29 Märk! med hvad fromma drag hans trinda

kinben skälfva,

När de i kärlets diup sin tända purpur hvälfva

De båda raderna ha av Lamm (Oxenstierna s. 77)
framhävts som ett förträffligt exempel på den

karrika tyr av den creutzska stilen, som Bellmans

alexandriner i Bacchi Tempel stundom utgöra. E.

S. 81.

r. 5 pung-pemqwen, se anm. till s. 42 r. 12,

ovan s. 104 f
r. 9 näsan knäckt och platt anspelar uppenbarligen

på den av syfilis ofta förorsakade deformeringen

av näsan. Jfr s. 82 r. 3-4. E.

r. 10 rosslig— rosslande. E.

r. 11 kryst (av 'krysta') — pressat. E.

r. 1 4 Hint— hunnit. E.

S. 82.

r. 13 *Och; 1783: 'Om'. E.

r. 3-4 En annans vådor svälla,

Af öma lustar bränd i sielfva lifvets källa,

anspelning på smärtor och ansvällningar på benen,

som stundom medfölja syfilis. E.

r. 6 hvit stöflet, se anm. till s. 45 r. 28, ovan s. 112.

r. 7 bålt= 'mycket'. E.

r. 14 Den Uiisblå Belzebubb; uttrycket torde syfta

på uniformens färg; jfr anm. till s. 76 r. 30, ovan

s- 153-
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r. 17 fanans fläkt= den fladdrande fanan. E.

r. 19 hvita krigs-bantler, se anm. till s. 1 1 r. 24,

ovan s. 48.

r. 22 Granadeurn, se anm. till s. 28 r. 28, ovan

s. 81. pung-peruqne, se anm. till s. 18 r. 5,

ovan s. 61.

r. 29 korgar, d. v. s. vagnskorgar. E.

r. 32 ^or — fjäder, se anm. till s. 13 r. 13,

ovan s. 31 fl

S. 83.

r. 3 skrapar, d. v. s. slipar.

r. 10 skralar; ordet hade tidigare ej någon ned-

sättande betydelse. E.

r. 16 ar— åra. Jfr pluralformen årar s. 74 r. 16. ^
r. 18 Orphée sin Eurndice, och Penelop Ulysses,

se anm. till s. 13 r. 16, ovan s. 33. E.

r. 19 patroidler och ver-da, se anm. till s. 13 r.

1 8, ovan s. 33 fl

r. 23 kioln här = långrocken. Se anm. till s. 13

r. 22, ovan s. 34-

r. 29 Snällt= snabbt. E.

r. 31 #y z;a<fa = av misstag, i misshugg. E.

r. 3 2 plump = klumpig. E.

S. 84.

r. 29 *Väl-an; 1783: 'Väl an'; jfr s. 103 r. 25

Välan; så även 1783. E.
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r. 5 remmarn »ett slags fordom brukliga stora

bägare eller pokaler, kupiga och med fot» (Carlén

I s. 386), ofta av grönt glas. N.

Remmare.

Detalj av källaren Remmarens skylt. Nord. museet.

r. 7 grönt virkade tapeter. Ordet tapet var pä

Bellmans tid ännu kollektivbenämningen pä »alle-

handa Wäggbeklädningar och utstofferingar, af de

gamla Babylonier påfundne. De fördelas — -— i

wirkade och Wäfde» (Orrelius s. 353). Här är

uttrycket givetvis bildligt. N.
r. 9 oljekaka. Bellman använder ofta ordet olja

och sammansättningar därmed för att beteckna vin.o
Oljekaka alltså här ung. »tilltugg». JV. — f&

•=

giva, skänka. E.
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r. 12 uplopp = 'tumult', .Zf.

r. 17 skerbeth, turk. sherbet, dryck; en sorts vat-

tenglass, vari likör eller vin ingår som smaksät-

tande beståndsdel. A7
!
— ananas. Varken hos Or-

relius eller Synnerberg omtalas denna frukt, varför

man kan förutsätta, att den var sällsynt i Sverige

på Bellmans tid. Denna uppfattning får ett lustigt

belägg hos Oxenstierna, som i sina Dagboksanteck-

ningar (Uppsala 1 88 1 , s. 145 f.) beskriver livets

högsta sällhet som att få »hvila på en bädd af liljor

och lavendel, höra en ljuflig musique och hålla ett

stycke ananas i munnen». Även i »Skördarna» näm-

ner samma författare »Kartagos Ananas, som guldets

målning blanda — med alla frukters saft och alla

blommors anda». Plantan är ju annars av indiskt

ursprung (jfr sjökapten Jeronimus' uttalande i Bell-

mans »Kersö värdshus», Carlén IV: 47: »Det är

en utländsk frukt: man plägar honom nämna i In-

dien ananas») och bekantskapen med denna sa-

lighetsingrediens torde alltså ha förmedlats av Ost-

indiska kompaniet. Av sammanhanget här skulle

man misstänka, att den fått låna sitt namn åt

någon blandningsdryck, men något belägg härför

har icke kunnat påträffas. N.
r. 26 Härholderna, se anm. till s. 18 r. 14,

ovan s. 61 f.

S. 85.

r. 8 Sta, rätta Er, se anm. till s. 75 r. 18,

ovan s. 75o. E.

r. 15 röda Kärror, se anm. till s. 15 r. 6, ovan

s- 55-



Ko in men tar 161

r. 1 8 fastagen — Mallaga, se anm. till s. 15 r. 9,

ovan s. 55.

. 86.

r. 1 kryddvin = kryddat vin, sannolikt en bland-

ningsdryck av samma art som de på 1500- och

1600-talen vanliga: klaret, hypokras och lutendrank,

vilka bestodo av rhenvin, tillsatt med socker, karde-

mumma, ingefära, kanel, muskot, anis och lakrits

i olika proportioner. Bruket att blanda kryddor i

vinet förskrev sig från Vinländerna själva och upp-

togs i Norden redan under medeltiden. På 1500-

och 1600-talen klaga emellertid utländska resande

över nordbornas benägenhet för starkt kryddat vin,

men på Bellmans tid torde seden i stort sett ha

upphört även här. N. — salvia, Salvia officinalis,

användes förr till läkemedel. Dekokten ansågs vara

nervstärkande (Carlén II s. 278). JV.

r. 2 är att uppfatta som en parentes och borde

varit avslutad av komma. E.

r. 3 hävergälls-tinctur . »Bäfwergäll är en kanelfärjad

med många tunna hinnor genomwåfd fet materia,

af en egen döfwande lukt och besk smak, som

finnes uti twenne påsar af ett hönsäggs storlek,

sittande under tarmkanalens öppning på bäfwern,

så wäl hos hannar som honor» (Synnerberg I

s. 54). Enligt Orrelius (s. 18) är det »et dyrbart

Medicinale », som också nyttjas »i wissa färg-

beredningar, och wid pappersmålerier». Bävergäll

löst i spiritus vini, bävergällstinktur, användes förr

mot hysteri. N. — pärlgryns-emnlsion. »Pärlgryn,

et slags pärlelika Korngryn, som fås ifrån Holland

»

. — Bacchi Tempel.
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(Orrelius s. 272). Ordet kan alltså knappast betyda

någonting annat än korngrynsvålling, som tydligen

använts som sjukmat. N.

r. 7 ponceau-röd, se anm. till s. 15 r. 28, ovan

s. 56.

r. 14 Ceres Dräng, jfr anm. till s. 63 r. 32,

ovan s. /^ö.

r. 16 änibarn; realt eller maskulint genus av ämbar
är enligt meddelande sällsynt i SAOB:s samlingar.

I fornsv. fanns vid sidan av ett neutr. ämbar ett

mask. ämbare, vilken senare form lever kvar

dialektalt. E. — ankar n. Ett ankare motsvarade

15 kannor eller nära 40 liter. Ordet användes

även om ett laggkärl av denna storlek. N.

r. 20 biildan, se anm. till s. 41 r. 25, ovan

s. 102.

r. 21 karfstock; »Två långa, smala trästickor af

en klufven träbit och således fullkomligt passande

mot hvarandra, hvilka af i skrifkonsten okunnigt

folk eller eljest för vighetens skull begagnas att

i

Karvstock. Nord. museet.

hålla räkning på hvarjehanda, såsom förrättadt

arbete, lemnade varor, utborgningar o. d., hvilket

tillgår på det sätt, att för hvarje enhet, som skall

betecknas, en skura [= skåra] göres tvärs öfver de

begge hoplagda stickorna, hvarefter hvardera af de

begge personer, som sålunda hafva räkning med
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hvarandra, förvarar sin sticka till nästa gång, då

teckning behöfver göras eller tills liqvid skall ske»

(Dalin). E. — saftan, se anm. till s. 17 r. 21,

ovan s. 5p.
r. 24 floret, se anm. till s 13 r. 13, ovan s. 5/.

r. 25 Kom vads =jag vill slå vad att . . . E
r. 27 rö^a hiul, se anm. till s. 15 r. 6, ovan

s. SS-

r. 2 tiokt utslagit har. Den enklare befolkningen

använde ju inte peruk i samma utsträckning som

de högre klasserna, men många läto i stället sitt

eget hår växa, så att det kunde bäras i pung eller

flätas till piska. Utom bland bönderna, som i regel

buro rundklippt hår, var det däremot ovanligt, att

man lät håret hänga löst, vilket förklarar Ullas för-

vånade utrop vid åsynen av den vårdslösa kusken.

ÅL
r. 9 afmäter= mäter upp, 'spränger fram över'. E.

r. 10 foln— fålen. Jfr anm. till s. 89 r. 12,

nedan s. 165. E.

r. 1 2 han gungar pa sit skrin. Kusken använder

tydligen kapitlets skrin till kuskbock, såsom kuskar

än i dag för sed hava. N.
r. 13 Med munnen full af Glitck; han sjunger en

»stuf» ur Glucks Alceste; se anm. till s. 88 r. 6. E.
— mandolin, se anm. till s. 8 r. 27, ovan s. 42.

r. 15 ohelgad gör= vanhelgar (genom att öppna

och bryta). E. — klämma -= sigill (det stora

rikssigillet kallades i äldre tider stundom »riks-

klämman»). E.
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S. 88.

jr. 15 *Mallaga-fastage; 1783: ^Mallaga fastage'. E.

r. 2 turkiskt pappers-verk. S. k. turkiskt papper var

en sorts vackert marmorerat papper, som bl. a.

invändes till foder i brännvinsschatull. N.
r. 3 saffrans-bröd. Den frän Tyskland inflyttade

bagaren IM ärten Kammecker, död 1675, skall ha

varit den första, som bakat saffransbröd i Sverige.

Han kallades »tyske bagarn », varefter Tyskbagar-

bergen, där han hade sin bod, skola ha fätt sitt

namn. (jfr del IV, komm. s. 108 /.) N.
r. 5 kringlan. Kringlor, med eller utan saffran,

hörde förr i tiden i vissa trakter av värt land till

gravölsingredienserna. De bakades av jäst vetbröds-

deg, kryddades med kardemumma och pryddes med
intryckta russin samt gjordes stundom sä stora att

de kunde trädas runt armen. Detta var synnerligen

ändamålsenligt, eftersom, man inte fick förtära dem

på stället, utan skulle ta dem med sig hem. De
voro också det sista som bjöds, när gästerna stodo

färdiga att anträda återfärden från gravölet. N.
r. 6 Alcesi, Alceste, en opera med det från antiken

ärvda Alkestismotivet; italiensk libretto av Calsabigi

efter en fransk imitation översatt av C. J. Hertzen-

hjelm, musik av Gluck, ballet av Gallodier, spe-

lades på Bollhuset i Stockholm 26 febr. och 23

mars 1781. (Dahlgren) E. —- stuf= 'bit'. E.

r. 8 Förgäfves detta bröst sin förra frihet

andas. Sannolikt en rad ur något sångspel el. dyl.

Under alla förhållanden ej, som man möjligen
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skulle kunna tro, ur den nyssnämnda Alceste. E.

r. 13 lodder- = lödder-. E.

r. 15 Mallaga-fastage, se anm. till s. 15 r. 9,

ovan s. 55.

r. 18 med handen midt för pannan, se anm. till

s. 16 r. 9, ovan s. 57.

r. 29 tnppelt-ehl, förvrängning av dubbelt öl,

en sorts öl, som var starkare —- och dyrare — än

andra. »Krögare sälja En Kanna godt och klart

dubbelt Öhl, för 10 öre, Smit, Krögare-Öhl för 6 öre,

Måltidsöl för 4 öre, Svagdricka för det samma,

Spis-Öhl för 2 öre K:mt» (Götheborgska Magasinet

1759, s. 38 f.)- N.

S. 89.

r. 3 tomte, enstavigt (med stumt -e)? — tyst {?)— Kants tomté = ganz (= helt) tyst (?). E. —
Branicnla = »en förr bruklig dans- 1. sänglek.

stundom utförd som Väfva vadmal', stundom pa

sä sätt att herrar o. damer ställde sig midtemot

hvarandra o. på visst afstånd, därefter närmade

sig hvarandra o. parvis svängde rundt, allt under

afsj ungande af orden: 'Vill inte du, så vill jag/

dansa rundtorn med kulla/ kulla, kulla, kulla, kulla,

kej/ dansörn med Branikula'. » (SAOB.) E.

r. 5. pots schlapperment ; pots (Potz) förvrängning

av 'Gottes', schlapperment av 'Sacrament'. E.

r. 7 wanten; stickade bomullsvantar började komma
i bruk under 1700-talet. Å[.

r. 12 Fåta = fhle; se anm. till bSga s. 3 r. 6,

. ovan s j^; jfr s. 87 r. 10. och flerstädes TolrxV: E.

i
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r. 22-27 Orqiine tag ditt glas i hand etc. sjunges

i de äldre versionerna av kören, jfr s. 17 r. 1 ff. E.

S. 90.

r. 1 * Några af kuskarna finns ej i 1783 års

uppl. E.

r. 3 'öl, se anm. till s. 88 r. 29 tuppelt-ehl, ovan

s. 165. — persko) se anm. till s. 27 r. 9, ovan

s. £0.

r. 15 Visiteur eller Besökare var titeln på en tull-

vaktmästare. Sn. — rykta = ansa. hint rykta =
hunnit göra i ordning. E. — snrtout, se anm. till

i

s. 76 r. 14, ovan s. 152.

r. 16 Väktar'n fran sit torn. Som Arthur Sjögren visat

i en uppsats om »Vårdtornet på Brunkeberg» i Sankt

Eriks Årsbok 1928 (s. 7 ff.), är Carléns berättelse

om
»
Jeppe på berget» (jfr del I komm. s. CXIX) I

att hänföra till de vackra men felaktiga legendernas

område. Bland de tornväktare som uppehöllo tjänsten 1

i det gamla tornet på Brunkeberg från 1721 till

1769, förekommer ingen Jeppe. Däremot bodde en ,

f. d. gardessoldat vid namn Jeppe Smidberg i ett

trähus på åsen inte långt ifrån tornet, som var

beläget på en plats ungefär motsvarande norra delen
|

av nuvarande Brunkebergstorg. Denna Jeppe fick
|

emellertid lov att flytta därifrån 175 1 eller 1752,

på grund av att huset måste rivas, då belägenheten

på branten ansågs alltför riskabel. Honom kan alltså

inte gärna Bellman åsyfta. Men det är inte ute-

slutetj att Bellman själv är upphovet till den
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tradition, som Carlén förmodligen bygger på —
han uppger som vanligt ingen källa för sin upp-

lysning. Bellman nämner ju pä flera ställen torn-

väktaren vid namn; troligen har han anammat det

Holbergska uttrycket som ett lustigt epitet, som

den muntliga traditionen sedan utsmyckat med de

levande detaljer Carlén har att förmäla. Sista gängen

vårdtornet i fråga omnämnes är 1770, då det målas

om, men det nedrevs sannolikt ganska snart därefter,

vilket länge varit på tal, och »berget» schaktades

bort. — Hår kan ju uttrycket mycket väl beteckna

torn väktare i allmänhet. JV.

r. 1 8 casern, här = stadsvaktens corps de garde.

Kasärner i vår tids bemärkelse funnos som bekant

inte på Bellmans tid. JV.

r. 19 sit skrubb; i Bellmans språk är skrubb i

regel neutrum. E. — marquern, marquére, »ett

slags brädspel med brickor och tärningar, mest

liknande polsk dam» (Carlén II s. 283). N.
r. 23 tumlar'n, se anm. till s. 22 r. 8, ovan s. 68.

r. 25-26 fimmerstänger; »Så kallas hvarje af de

stänger, medelst en jernögla fästade vid framdelen af

en vagn eller släde, inom hvilka hästen är förspänd och

drar. Uttalas vanligtvis Fimmelstång» (Dalin). E.

r. 27 klöf, se anm. till s. 22 r. 3, ovan s. 68.

— ämar — laggkärl; en åm, äldre svenskt rymd-

mått, innehållande 157 1. A7
.

. 91.

r. 3 turban, se anm. till s. 9 r. 17, ovan s. 43.

r. 4 kraga, beträffande formen, se anm. till s. 3 r.

6 bäga, ovan s. 34.
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r. 10 gröna rockar, se anm. till s. 17 r. 24,

ovan s. 60.

r. 14 oljoblad eg. — blad av olivträdet; se f. ö.

anm. till s. 84 r. g, ovan s. 159. E.

S. 92.

r. 10 *ijttre; 1783: ytte'. E.

r. 1 lampors dunkla sken pä nedersläpta snören, se

anm. till s. 6 r. 18, ovan s. jg.
r. 5 pung och päsar, se anm. till s. 18 r. 5, ovan

s. 61.

r. 7 hint= hunnit. E.

r. 8 pomerans, se anm. till s. 18 r. 8, ovan s. 61.

r. 1 1 liqueur; ordet avser här starkvaror i allmän-

het. E.

r. 14 Harholderna, se anm. till s. 18 r. 14, ovan

s. 61.

r. 18 folan = fålen. E.

r. 20 Courage, trestavigt! E.

r. 21 moustage, se anm. till s. 18 r. 20, ovan

s. 62. — kolt, se anm. till s. 9 r. 17, ovan s. 43.

r. 23 tfw^f, se anm. till s. 90 r. 27, ovan s. 167.

r. 24 röda hiul, se anm. till s. 15 r. 6, ovan s. 55.
r. 25 skiul, se anm. till s. 5 5 r. 13, ovan s. IJ4.

S. 93.

r. 1 sngarn — häverten. AT
.

r. 3 Mandolin, se anm. till s. 8 r. 27, ovan s. 42.

r. 6 randiga knäskålar, se anm. till s. 1 9 r. 2,

ovan s. 64.
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r. 9 Rosolis — Vespedro, se anm. till s. 19 r. 5,

ovan s. 65.

r. 13 kringlan, se anm. till s. 88 r. 5; ovan s. 164.

— chapeaubas (fr.)= med hatten under armen. E\

94.

r. 8 *Em kusk, finnes ej 1783 års uppl. och hans

replik: X står där omedelbart efter du? i r. 7. E.

r. 2 Mallaga, se anm. till s. 15 r. 9, ovan s. 55.

r. 4 foln = fålen. E.

r. 5 kannan, här troligen ett tennstopsliknande kärl

med lock och grepe, rymmande en kanna= 2,6 1.

N.

r. 6 ankarn, se anm. till s. 86 r. 16, ovan s. 162.

r. 13 Hamburger, se anm. till s. 19 r. 16, ovan

s.

r 20 jåw/, se anm. till s. 75 r. 2, ovan s.

r. 23 Pomerans-Essence, se anm. till s. 8 1 r. 8,

ovan s. 61. — Söt-Cttmmin, se anm. till s. 19

r. 23, ovan s. 65.

r. 24 ii/o/fl = hurra, hej, hallå! E.

95.

r. 6, 12, 17 Movitz; 1783 (musiktexten): 'Movits\

r. 10 uplater här väl = upplyfter. E.
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S. 96.

r. 13 dörra-mrd ==f dörrvaktare ; ordet har arkais-

tisk klang. E.

r. 1 8 ff. Jfär^ jM» den gyldne skyn till minsta

svamp och tufva etc.

Även denna framställning av morgonens ankomst

har en del beröringspunkter med den berömda

morgonskildringen i Creutz' »Atis och Camilla»

(jfr ovan s. 141) och visar i viss mån Bellmans

anslutning till den creutzska stilen
1

. Partiet erinrar

även om Fredmans Epistel nr 39, den bekanta

»Storm och böljor tystna ren» (från 1773— 74),

särskilt fortsättningen med dess mer konkreta skild-

ring av hur morgonbestyren börja (s. 97 r. 2-6)

har sin direkta motsvarighet i denna dikt. E.

r. 27 Och nattens tysta Gud i dimor sig fördelar

Jfr »Atis och Camilla» (sång 2):

När nattens tysta gud på stilla skuggan far

(Se Afzelius i Bellmansstudier, sjätte saml., Sthlm

1934, s. 56.)

r. 3 1 Der Movitz Hecatombe instänger flodens gängar

Uttrycket oklart. Möjligen är 'nodens gångar' subj.

E.

S. 97.

r. 4 stampar = ett slags krossnings- eller valknings-

maskiner, vanligen belägna vid vattendrag och drivna

med kraften från ett fall; benstamp, vadmalsstamp.

N. — valkar — klädesvalkar, valkningsmaskiner

för beredning av tyg m. m. AT
.

1 Övergången till burlesk i r. 30-31 har framhävts av Lamm,
Oxenstierna s. 77.
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r. 12 skaftals = med vissa mellanrum. E.

r. 14 mandelträdets topp. Skildringen av djur- och

växtvärlden i Bacchi Tempels närhet (r. 9— 16)

synes vara något fantastisk, med element hämtade

från olika luftstreck [tranor — den röda kråkan

(jfr s. 21 r. 20 'den dufna kråkan') — papgoyan
— mandelträdet (jfr s. 21 r. 20 'cedern') — biörken

— en hempling\. Omöjligt är emellertid ej, att

mandelträdet åtminstone som prydnadsväxt odlats i

Stockholmstrakten och som sådant varit känt av

Bellman. Annars tog sig ju 1700-talets merkanti-

lism bl. a. uttryck i försök att odla utländska

nyttighetsväxter inom landet för att om möjligt

tillfredsställa det egna behovet. Vad mandelträdet

beträffar tyckas dylika försök ha vunnit en viss

framgång i sydligare delar av vårt land: »Mandel-

Träd stod hos befallningsmannen Aspelin i Köping

med ymnog frukt. Den frukten, som wäxer på
Mandelträden i Skåne, blifwer merändels bätsk; ty

brukas han omogen till insyltning, då bätska smaken

icke förmärkes.» (Linné, Skånska resa, Sthlm 175 1,

s. 213.) E. N.

r. 17 Hvad är hans sang ej fri? = hur frimodig

är inte hans sång! E.o

r. 20 Calipher, se anm. till s. 21 r. 29, ovan

s. 67.

98.

r. 1 kyllrar, » Kyller, Läder-Kyller, Skinn-Kyller,

en sämskad Älgs- eller Buffelhuds-Päls eller Tröja»

(Orrelius s. 207). Kyllret är ]u egentligen ett
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soldatplagg och ordet användes naturligtvis här för

att känneteckna Bacchi soldater. N.
r. 5 der de vid trädens shygd i öpna luckor, sta. Här
målar Bellman en riktig marknadsgata med långa

rader av bodar med nedfällbara luckor, vid vilka

försäljningen och utskänkningen försiggick, precis på

samma sätt som det tillgick vid de årliga markna- I

derna på vissa marknadsplatser även långt senare.
]

N.
r. 6 Punch = »en i Jamaica påfunnen Engelsk

dryck, som göres af Arack eller Rum, Socker och

Citroner samt litet Muscat; eller ock af Franskt
j

Brännwin, Såcker och Lemonsaft» (Orrelius s. 286).

Den dracks oftast varm. Se. — kurbits-flaskor,

flaskor gjorda av skalet av flaskkurbitsen, Cucurbita

lagenaria, sedan fruktmärgen urtagits. N.
r. 8 pikar, se anm. till s. 38 r. 19, ovan s. 98. I

— stöfletter, se anm. till s. 45 r. 28, ovan s. 112.

— schavader, charivader, eschavader, av fr. echauffer,

värma; ett slags ytterstrumpor, som gingo upp på
|

halva låret och användes till kängor. De infördes I

av Gustav III i den militära uniformen och be-

gagnades ett stycke inpå 1800-talet. Se. N.
r. 9 klöf, se anm. till s. 22 r. 3, ovan s. 68.

\

r. 11 Ceres drängar, se anm. till s. 63 r. 32,

ovan s. 140.

r. 14 vört, se anm. till s. 35 r. 17, ovan s. 93. I

— vespedro, se anm. till s. 1 9 r. 5, ovan s. 63.

r. 17 kärnan, kanske något av de många frön, varav
I

vespedro bryggdes, eller ock måhända ung. =
j

'musten'. E. — oljan, se anm. till s. 84 r. 9,

ovan s. 139.
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r. 27 Gu tar, se anm. till s. 26 r. i, ovan

s. 77.

r. 3-6 labyrinthen — Brillante-fleur, se anm. till

s. 23 r. 13 och 16, ovan s. 6g f.

r. 8 förtiuste= hänförde, 'förtrollade ''. ZT.

r. 9 Pythias, se anm. till 23 r. 19, ovan s. 70.

r. 27 surtouten, se anm. till s. 76 r. 14, ovan

s. 752.

/Ö0.

r. 6 x/og . . . z/z/i/Y, se anm. till s. 24 r. 11-12,

ovan s. 73.

r. 9 carpus, se anm. till s. 27 r. 6, ovan s. 79 f'

r. 10 staugpisk. Stångpiska kallades det med band

hårt omvirade, på ryggen nedhängande nackhåret

eller motsvarande del av lösperuken. Modet att

bära stångpiska infördes i preussiska armén under

konung Fredrik Wilhelm I år 1713 samt upptogs

något senare även i den svenska. Till civil dräkt

blev stångpiskan knappast vanlig förrän på Gustav

III:s tid. Den bars likväl av eleganter långt tidigare;

sålunda ingår den bland de fransyska extravaganser

i modevåg, för vilka »Den svenska sprätthöken»

avhånas i Carl Gyllenborgs komedi med detta namn

C 1 7 3 ?)• Jfr anm. till s. 42 r. 12, ovan s. 104 f.

Se. N. — blär. »Blånor, det sämsta af häckladt

Lin eller Hampa. Linblånor brukas til sämre lärfter,

til Ljusgarn och Parkums-ränningar; Hampeblår til

Blaggarn, Segelduk och Buldaner. Af sämsta Blåner
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tilwerkas ock Papper.» (Orrelius s. 38.) Blånor

användes också för att göra peruker och stångpiskor

fylligare. IV. — pardon-band. »Paduband, et slags

Halfsidenband, gjorde af Silkes-kett och Florett-

inslag. De brukas merändels til kantningar. De bästa

och mästa fås ifrån Lion i Frankrike. » (Orrelius

s. 270.) N.
r. 1 5 capitulation = kapitulationssedel, den handling,

som den nyvärvade soldaten erhöll, och varpå hans

värvningstid, »kapitulationstid», samt legans belopp

funnos antecknade. Tog han ny värvning efter

utgången av den första perioden, sades han rekapi-

tulera. N.
r. 1 7 standarer, klot och hdor äro tydligen insignier

på sigillet och utmärka den militära myndighet,

som utfärdat kapitulationen. Jfr texten i Esr, Schgm,

Ugs, ovan s. 72. E.

r. 3 o / sin förvandlings-lag påminna mig mitt slägte,

se anm. till s. 24 r. 22, ovan s. JJ.

S. 101.

r. 8 Tro!= våren säkra på! E.

r. 9 pimpinella, se anm. till s. 24 r. 32, ovan

s- 73-

r. 11 du 111 captat, capitur (lat.) = då den griper,

gripes den. E.

r. 12 hint= hunnit - - skördeanden = skördetiden.

E.

r. 1 3 lian, d. v. s. dödens lie. E.

r. 15 En Mogols elefant med Kejsarns parasoll, se

anm. till s. 25 r. 2, ovan s. 7^.
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r. 16 Caimakam, titel på sådana turkiska ämbets-

män, som representerade sin närmaste förman inom

de största förvaltningsområdena. E.

r. 16-18 Mahomets fana — Stor- Visirn, se anm.

till s. 25 r. 3, ovan s. 74.

r. 17 Havana, tobak »från ön Cuba, hvaraf

— —
'
— beredes den fina spanska knastern och

Zigarras, samt den fina snustobaken» (Synnerberg

II s. 127); en pris Uavana ansågs vara det finaste

man kunde bjuda på i snusväg. JV.

r. 19 Bland dubbla svansars fläkt pä pikens gyllne

spets. Hänsyftning på de turkiska paschornas rätt

att alltefter sin rang uppsätta ett, två eller tre

fälttecken (ursprungligen svansar av jaken) utanför

sitt tält. Jfr Fredmans Sång nr 22, »Pascha af

en Svans. » E.

r. 20 Dogen pä sin thron i glimmande gondolen.

Doge var som bekant benämningen på den högste

ämbetsmannen i Venedig, så länge detta till 1797
var en fri stat. Varje år på Kristi himmelsfärds-

dag brukade dogen i en ståtligt utstyrd farkost,

Bucentoro, fara ut på Adriatiska havet och kasta

en invigd ring i böljorna för att därmed sinne-

bilda Venedigs förmålning med och herravälde över

havet. E.

r. 27 Eugene, se anm. till s. 25 r. 10, ovan s. J4.

102.

r. 3 vatn-spräng; om formen jfr anm. till s. 52

r. 5, ovan s. ijj.

r. 8 albaster, se anm. till s. 25 r. 17, ovan s. 74 f.

r. 1 1 gntna = vinbegjutna (?). E.
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r. 14-17 Cambyses skugga står,

Der snillets starka drag sielf fasan övergår;

Et barn med bögda knän, det raglar och det blundar

För en tyrannisk pil som blodets utlopp rundar.

Kambyses, den bekante, för sin grymhet kände

persiske konungen, Kyros' son, var enligt tradi-

tionen en dyrkare av vinet. »Men Prexaspes», be-

berättar Wennerdahl (s. 126), »tog sig en gong

frihet at afråda Cambysen ifrå fyllerie, hwar til han

war benägen: altså lät Cambyses Stella fram hans

Son, sedan the hade vti ett stort gästabud tagit

nog til lifs, och skiöt honom med en pil. När

kroppen öpnades, wardt befunnit, at pilen satt mitt

vti hiertat: ther igenom Cambyses sade sig öfvver-

tyga Prexaspen, at han öfwerlastade sig aldrig mer

med win, än at han hade förståndet qwar, och

kunde träffa rätt. » E. — blodets utlopp rundar —
'åstadkommer ett runt hål, varigenom blodet frusar

ut'. E.

r. 18 Tantalus, se anm. till s. 25 r. 22, ovan

s- 75-

r. 22 och 28 Ahala — Ahaliba (Ohola — Oholiba)

äro enl. framställningen i profeten Hesekiels kap.

23 två systrar, som driva horeri med en mängd
utlänningar; de äro sinnebilder för Samaria och

Jerusalem och dessas förhållande till egypter, assy-

rer m. fl. folk. E.

r. 28 vidöppen= utsträckt på rygg. E.

. 103.

r. 10 *Ack; 1783: 'Och'; jfr s. 26 r. 5. E.



Kommentar *77

r. 2 hvita gipsverk, se anm. till s. 25 r. 25, ovan

s. 76.

r. 1 2 kogern, se anm. till s. 26 r. 7, ovan s. 77.

r. 19 dfe krönte hultar, se anm. till s. 26 r. 1 4,

ovan s. 77-

r. 24 lanternan syns pä Öl-capellets port. Den enda

gatubelysning, som bestods i städerna efter mörkrets

inbrott i äldre tider (pä 1500-talet och sannolikt

även långt senare), utgjordes av en lykta, vilken

hängde över ingången till rådhuskällaren, då det

förnämsta och ibland enda utskänkningsstället,

vilket ofta innehades av stadens boromästare.

(Se Troels-Lund, Dagligt liv i Norden V). Bruket

följde med till krogar och ölstugor, som därigenom

vägledde sina kunder, även sedan druvklasen eller

tunnan ovanför dörren upphört att locka dem. Innan

saken togs om hand av myndigheterna, torde de ha

varit så gott som ensamma om detta ofrivilliga bidrag

till upplysningens höjande. JV.

104.

r. 22 *SkuV (jfr r. 19!); 1783 'Skulle', vilket

bryter meterschemat. E.

r. 5 lappmiidd. »Lappmuddar äro ett slags vinter-

pälsar, gjorde af renars och renkalfvars skinn eller

belningar. Broderade renkalfskinns- eller belnings-

muddar äro de vackraste och dyrbaraste; ostofTerade

renkalfskinns- och belnings muddar räknas för sämre,

och ordinära renskinnspälsar anses vara de sämsta,

ehuru de äro starkare och kanske varmare än de

— Bacchi Tempel.
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andra. Sådana vinterpälsar förskrifvas från Lapp-

land. » (Synnerberg I s. 229.) N.
r. 8 fader Beckman, möjligen maken till »Beck-

manskan», som sannolikt är identisk med en Juliana

Bergman, vilken senare blivit omgift och var svär-

mor till den i Bacchi Orden ofta figurerande pukaren

Stendecker. Redan 1762 betecknas hon emellertid

som änka. (Lundberg s. 132.) Fader Beckman är

ej nämnd på något annat ställe hos Bellman. E.

r. 9 — S. 106 y. 18 Om Ödet skull mig skicka

intogs sedermera i Fredmans Sånger som n:o 45
(se i komm. till denna om andra hsskr). Dikten

är uppenbarligen ursprungligen också tänkt som

fristående och sannolikt äldre än omarbetningen

av Bacchi Tempel, kanske från 1770-talet (jfr

komm. till Fredmans Sånger s. 240). B.

r. 24 kärna = 'must'. E.

S. 105.

r. 26 chapeaubas (fr.) — med hatten i hand (och

förlägen). E.

S. 106.

r. 6 hundsvotta = hundsfottera, behandla som ett

kräk. E.

r. 1 2 häller Husena; uttrycket ansluter sig till den

franska frasen 'tenir la chandelle' näml. pour

éclairer les amants'= med eller mot sin vilja

gynna en kärleksintrig (Dictionnaire général de la

langue francaise). Enligt Littré (Dictionnaire de la

langue francaise) användes frasen särskilt om skamlig

beredvillio;het för »un commerce de galanterie » . E.
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r 2 1 näslös, förmodligen på grund av syfilis. E.

r. 26 paulun, av fr. pavillion, egentl. sänghimmeln,

men redan på Bellmans tid poetiskt namn för

sängen, bädden. N.
r. 27 Hola = hurra, hej, hallå! E.

107.

r. 6 gevär, här sannolikt i den mera allmänna bety-

delsen 'vapen'. E.

r. 1 2 damaskt släp, se anm. till s. 26 r. 20, ovan

s. 77.

r. 18 den lilla pennans skymt. Mandolinens strängar

anslogos medelst en »spetsad och tvärstruken» gås-

fjäder eller ett metallstift, plektron. I detta fall är

det Eros själv, som fått släppa till en vingpenna.

N.
r. 24 tojfelblad, se anm. till s. 26 r. 24, ovan

s. 78.

108.

r. 13 Carpusen, se anm. till s. 27 r. 6, ovan s. 79.

r. 16-17 Persko — Ratafia, se anm. till s. 27 r. 9

och 10, ovan s. 80.

110.

r. 3 stig = steg. E.

r. 7 discanta här = göra anmärkningar, 'gräla'. E.

r. 8 i en lock === håret — eller snarare peruken

— upplagt i tupé och med en »boucle» vid örat.

Se anm. till s. 111 r. 24, nedan s. 181. N.
r. 9 puder-rock. »Under puderperioden, då pudret

begagnades så väl i perukerna som i det egna
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håret, var en särskild kappa under operationen så

mycket behöfligare för klädernas skyddande som

öfverdoftningen skedde i temligen ymnigt mått.

Kavaljererna brukade dock en tid strö det icke

blott i håret, utan äfven på fracken eller rocken

nedåt ryggen och axlarna. » (Carlén i kommentaren

till Lenngren s. 93). Att märka är, att Jensen

var perukmakare och i denna sin egenskap måhända

hade särskilt behov av ett dylikt plagg. N.
r. 15 Hvad är jag intet trött— hur trött är jag

inte! E.

r. 26 Turban, se anm. till s. 9 r. 17, ovan s. 43.

S. ///.

r. 8 besvära = besvärja, avlägga ed på. E.

r. 10 Ordens- Granadeufn, se anm. till s. 28 r. 28,

ovan s. 81.

r. 24-26 Ordens- Caraphin — Prestaf, se anm. till

s. 29 r. 13 och 17, ovan s. 82.

S. 112,

r. 7-10 — — nu skyldrar han . . .

Det kallas tempo det, sä kunna nacken vrida,

Och med en afvig hand geväret slä pä sida,

Bli vinögd som en 11f

.

. . stä raker som en stör.

Bellman satiriserar här den preussiska noggrannheten

i alla de handgrepp och rörelser, som soldaten hade

att utföra. Skyldrandet bestod av tre tempon, som

enligt »Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning och Regle-

mente För Regementerna til Fot, 1775 (s. 83)

tillgick på följande sätt: »i:mo, Gjöres en böjning

på Knän, sänkning af högra Handen til Remringen;
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Wänstra Handen slänges i högden. 2:do, Lyftes

Gewäret med den högra Handen så högt, at Låset

kommer emot högra Armhålet, där den wänstra

möter under en slängning och böjning på Knän;

Pipan blir litet lutande bakåt. 3 :tio, Föres Gewäret

géswindt til wänster, at Hanen inwänd, kommer

på wänstra sidan wid Bröstbenen, rakt upp och

ned, i det samma slänges högra Foten under en

böjning på Knän l'j'2 Aln tilbaka. » Bellmans beskriv-

ning är onekligen både roligare och åskådligare. JV.

r. 1 4 galla (nu vanl. uttalat gala) = festdräkt. E.

r. 16 monstage, se anm. till s. 1 8 r. 20, ovan s.

62.

r. 21 bricka, se anm. till s. 75 r. 22 ringkrage,

ovan s. /50 f.

r. 22 mössan ... sä silfversmidd och hvit, se anm.

till s. 28 r. 28 Ordens-Granadeiirn, ovan s. Si.

r. 23 plit= huggvärj a. JV.

r. 24 hvita lock vid öra. Till den på 1770-talet bruk-

liga stångpiskfrisyren hörde över öronen upplagda

hårbucklor, som kunde vara en eller flera vid vardera

tinningen. De hade en kraftig volutform, och den

nedersta var alltid störst. De upphängdes på stål-

eller blyband bakom tupén, den snävt uppkammade
pannluggen. — Soldaternas »hårcoifur» var föremål

för mycken omsorg i regementsorderna, som tid

efter annan innehöllo detaljerade bestämmelser om
piskans längd och »bouclens» storlek, vilka varierade

vid olika regementen. »Håret på manskapet», heter

det sålunda i en order från denna tid, skall alltid

»friseras på bly — Och i acht tages vid denna fri-

sure 1:0 att bouclen blir trenne goda twärfinger bred,



182 Kommentar
S. 112.

och blyskifwan kring hwilken båren wecklas äfwen-

som 2:0 att bouclen ej går längre ned än jemt

med understa örsnibben» (någon gång anbefalldes,

att »lacken skulle uppwecklas om blyskifwan så

högt, att den kommer att ligga jemt på halfwa

örat») »3:0 att blyskifwan kring hwilken bouclen

wrides blir tunnt klappad, som det finaste papper,

så att den ej tynger för mycket. 4:0 hårpiskan

bör wara väl proportionerlig och så lång, att den

räcker till der lifwet på räcken slutas, med en liten

cocard öfwerst på densamma. » Hårpiskan skulle ha

en alns längd och erhålla sin tillbörliga styvhet

genom inflätad ståltråd. I en annan order, från

1773, heter det, att »de af manskapet som intet

hafwa så ansat sine hår att de enligt ordres kunna

dem upprulla med bly, måste anskaffa, sig lösa lockar,

som hår i Wästerås i följe deraf äro beställda och

accorderade hos en Peruquemakare wid namn Björ-

ling till 1 dal. 4 öre k:mt för hwar karl.» (Björlin

i tidskriften Nu, 1874, s. 9.) — hvita lock syftar på,

att peruken — eller håret — var vitpudrat. JV.

r. 25 dina ljusblå skört med hvita veck, se anm.

till s. 76 r. 30, ovan s. 133.

r. 26 bildar dig= låter din bild framträda'. E.

S. 113.

r. 9 Henriaden, Voltaires bekanta epos La Henriade,

vars hjälte är Henrik IV och som på sin tid var

mycket uppskattat och berömt. Även Bellman hade

säkerligen läst det; man vet, att han ägt åtminstone

några volymer av en i Dresden tryckt upplaga av
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Voltaires skrifter (C. V. Jacobowsky i Samlaren

1 92 1, s. 219 ff.). E.

r. 11 Ordens speleverk, se anm. till s. 30 r. 5,

ovan s. 84.

r. 18 rör här = oboe. E.

r. 20 surtouten, se anm. till s. 76 r. 14, ovan s. 152.

r. 27 carpusen, se anm. till s. 27 r. 6, ovan s. 79.

r. 31 hälsning frän Skanör; Öhman var från

Kungsör, ej Skanör; jfr ovan s. 2g. E.

S. 114.

r. 5 Caraphin, se anm. till s. 29 r. 13, ovan s. 82.

r. 6 Löfberg är med all sannolikhet identisk med
den s. 128 r. 10 nämnde Lars Löfberg och den

s. J20 r. 21 apostroferade samt i ett par av Fred-

mans epistlar (nr 78 och 81) framskymtande »gräl-

makar Löfberg». I varje fall synes vederbörande

ha stått den bacchanaliska trakteringen nära. Enligt

Björkmans anteckningar (Uppsala universitetsbiblio-

tek, U 184 b, 2) drev avskedade furiren Löf bergs

hustru Maja Lisa Löfberg 1777 krogrörelse under

nr 420. Möjligen kunde här ha varit en förebild.

Emellertid är figuren »grälmakar Löfberg» rätt mys-

tisk. Kanske det blott är fråga om en fritt diktad

person, måhända med drag lånade från olika håll. B.

r. 12 npgäende bör läsas trestavigt: »upgånde». E.

S. 115.

r. 9 *Ktädsfabriquéur'en; 1783: 'Klädesfabriqueren',

vilket bryter meterschemat; se även s. 33 r. 3. E.
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r. 6 blaggam, se anm. till s. 32 r. 29, ovan s. $7.

r. 7 Jacka, se anm. till s. 3 3 r. 1, ovan s. 87 f.

r. 10 hint= hunnit. E.

r. 1 2 z/a>^£ (dial.) = virke, materiel. E.

r. 18 råga; om formen jfr anm. till båga s, J.
r. 6, ovan s.

r. 19 Rosolis, se anm. till s. 19 r. 5, ovan s. 64.

r. 25 fräkt= 'stolt'. j5\

7/6.

r. 18 blöta ung. = 'ljuva'; blöt här begagnat i

sin äldre betydelse 'mjuk', Veklig', men i bildl.

bemärkelse. E.

r. 25 fragg— fradga, skum. E.

r. 27 dyka = dykte. E.

117.

r. 17 oljan, se anm. till s. 84 r. 9, ovan s. IS9-

r. 20 hårets knorl— det knollriga häret.o
r. 25 obemtingdt— oblandat. E.

r. 27 pomerans, se anm. till s. 1 8 r. 8, ovan s. 61.

118.

r. 2 jÅt.^/; ordet användes tidigare om starkt ljud

överhuvudtaget, alltså utan nedsättande betydelse. E.

r. 3 cavera (eg. en fäktterm; cavera med armarna

= fäkta med armarna, gestikulera) här= stoltsera

el. skrodera, prata. (Att betydelsen 'skrodera, prata'

är den sannolikaste framgår av att ordet har ersatt
o

ett 'predika' i en tidigare fattning. Se textkomm.

ovan s. #9.) E.
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r. 4 madera, se anm. till s. 43 r. 22, ovan s. /07.

r. 7 £7r ofejmå Noachs bild, ur pipen mellan låren,

Jag skrufva oljan ut och prässa sista tåren.

Sannolikt har Bellman haft i tankarna de på 1700-

talet icke ovanliga skämtkärl af fajans o. likn. i

form av en gubbe »med pipen mellan låren». JV.

r. 10 finkel, se anm. till s. 33 r. 13, ovan s. 88.

r. 1 1 . mandelträdets topp, se anm. till s. 97 r. 14,

ovan s. iyi.

r. 21 härpung, se anm. till s. 1 8 r. 5, ovan s. 61.

r. 22 mustager, se anm. till s. 1 8 r. 20, ovan s. 62.

r. 23 fastager, se anm. till s. 15 r. 9, ovan s. 55.

r. 25-27 piken, se anm. till s. 38 r. 19, ovan

s. 98.

r. 26 fromt här= käckt, manligt. — de hvita

vådor, se anm. till s. 45 r. 28, ovan s. 112.

r. 27 vil sorgefloret stinka. För att hedra den döde

bär Mollberg piken, varvid floret är fästat, med
spetsen nedåt. Jfr anm. till s. 80 r. 19, ovan

s. 156. Om sorgefloret, se anm. till s. 17 r. 18,

ovan s. 59. N.

119.

r. 3 fläkt= fladder, svaj . E.

r. 6 vört, se anm. till s. 35 r. 17, ovan s. gj.

r. 7 Trompetens uppbrott '= 'det av trumpeten till-

kännagivna uppbrottet/ E.

r. '8 träkar= 'går och släpar', 'knogar'. E.

r. 1 1 y?or och boj, se anm. till s. 1 7 r. 18 och 21,

ovan s. 59.

r. 1 3 toar= lånar. Zf.



186 Kommentar
S. 119.

r. 16 Hola = hej, hurra, hallå! E.

r. 18 Härhold, se anm. till s. 1 8 r. 14, ovan s. 61.

r. 20 luta (adv.) = framåtlutade. E.

r. 26 — röt/a mössan, se anm. till s. 71

r. 7, ovan s. 146.

r. 15 *svaf'tsiuk; 1783: 'svarsiuk'. E.

r. 1 krönta d. v. s. med Bacchi krans. E.

r. 1-2 oljekanna — oljekaka, se anm. till s. 84
r. 9, ovan s. 759.

r. 20 dimie-coupée — ^ charge å Trois pcts (eg. demi-

coupé, charge-å-trois-pas) enligt Carlén (II s. 316)
vissa danssteg. Chargera och coupera äro turer i

fransäsen. N.
r. 23 silfverglitt = blyoxid, en vit färg, som även

användes till beredning av blodstillande salvor,

varmed vissa plåster impregnerades, i vilken egenskap

den ofta tjänade de sönderslagna Bacchi-hjältarna

i Bellmans värld. Se. JV.

r. 24 kolt, se anm. till s. 9 r. 17, ovan s. 4J.

S. 121.

r. 4 Ehrensugga, se under Holmström, ovan s.

9 ff-
.

r. 6 högtids-vört = jfr. anm. till s. 35 r. 17,

ovan s. gj.

r. 1 2 Boraser eg. = person från Borås; Bellman tycks

ha ansett borgarne i Borås särskilt välmående. (Jfr

Afzelius i Nysvenska Studier, årg. 1 5 s. 64 f.) E.
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r. 1 6 sorg-cypresser, se anm. till s. 35 r. 28, ovan

s. 9^.

r. 28 förklara = 'omge med glans', 'förhärliga'.

r. 28 Pukor; om tecken för instrument i 1783
års uppl. se textanm. till s. 75 r. 14, ovan s.

149 f. E. __
r. 8 junS/= 'prydnader'.

r. 11 silfversmidda armar, se anm. till s. 37 r. 7,

ovan s. 96.

r. 17 moustage, se anm. till s. 1 8 r. 20, ovan s.

^2. — galonerad hatt, se anm. till s. 37 r. 13,

ovan s. 96.

S.

r. 10 Aldermanner , se anm. till s. 38 r. 12, ovan

s- 98- ;
,

.
. I ; £

r. 19 Ordens Granadenren, se anm. till s. 28 r. 28,

ovan s.

r. 21-27 pik — Han, se anm. till s. 38 r. 19

och 26, ovan s. 98.

S. 124.

r. 6 — S. 133 r. 27 Nyss i de mörka vågor,

Der nattens fasa rar, bland thordöns qvalm och

lågor etc.

Till skildringen av avgrunden och den därpå föl-

jande av Olympen och dess härlighet finnas givetvis
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motstycken i tidigare litteratur; särskilt voro fram-

ställningarna av underjorden alltsedan Odysseen en

omtyckt ingrediens i de stora epopéerna. Skildringen

här synes emellertid närmast vara anlagd pä att i

viss män travestera ett parti i Creutz' »Atis och

Camilla», första sängen. Där föres Camilla i en

dröm till ett härligt land, till »förtjusta fält och

sälla dalar», där hon bl. a. får se ett täckt barn, som

hon sluter till sitt bröst och som inte är någon

annan än Kärleksguden själv; därefter försättes hon

till en hemsk trakt, där hon skräms »av forsars

fall, av villdjurs rop och läten», där »från träsk

och mörka kärr en gyttjig bölja går» och dar hon

»trampar dödas ben och mellan gravar står» och

»källor utav blod» strömma kring hennes fötter.
1

— På alldeles liknande sätt, ehuru i omvänd ord-

ning, låter Bellman här parentatorn Jensen besöka

avgrunden och Olympen och skåda Movitz' egen-

domliga förvandling och upphöjelse.

Vad nu närmast framställningen av underjorden

beträffar, så har den i fråga om detaljerna särskilt

i början en starkt antik färg; Bellman var uppen-

barligen — såsom även framgår av andra dikter

— väl förtrogen med den klassiska mytologien.

Skulle man peka på någon framställning, som direkt

erinrar om den här föreliggande, är särskilt ett parti

i Ovidius' Metamorfoser (bok. I v. 431 ff.) att

nämna. E.

Jophnrs, se anm. till s. 25 r. 31, ovan s. j6.

1 Det bör måhända anmärkas, att motivet upprepas i femte

sången, ehuru i mera kortfattad form och så, att Camilla först föres

till Tartaren och därefter till »de Eliseiska parker».
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r. i 3 störtad i sitt slut= 'till slut häftigt störtande

fram'. Måhända avses floden Aeheron i Epirus,

vilken, enligt Wennerdahl, har ett ganska bittert

vatten »och medan hon jämwäl störtar sig under

jorden, på ett ansenligit stycke wäg, och kommer
åter vp: ty hafwa Poeterna tagit sig tilfälle dichta,

at Aeheron är en bland the 4 floder hos the under-

jordiska, öfwer hwilka the dödas siälar böra föras

til Plutouis rike ...» (s. 5). E.

r. 14 Plutos kamrar= underjorden; det förefaller,

som om skalden här närmast velat skildra ett

vulkanutbrott. E.

r. 16-17 Titius förskräkt, fördömmer Gudars Far

Dä gammen ur hans bröst en blodig lefver drar

Enligt sagan hade Tityos, Jupiters son, kastat sina

ögon på Latona, som älskades av Jupiter själv;

han dödades, och i underjorden bands han till

händer och fötter, och gamar fingo hacka sönder

hans lever, som växte till vid varje nymåne. E.

r. 18 Der Jättarna med harm sig ilskefulla rifva,

At pä varandras rygg till himlarna opklifwa

Giganterna uppreste sig mot Olympen och dess

gudar men blevo besegrade av Zevs — hans för-

nämste medhjälpare var Herakles — och störtades

ned till Tartaren. E.

r. 20 Der Ixion
1 med flärd af Hymens fakla bränd

Blir i en glödgad ström pä hiulets axlar vänd

»Ixion, Konung öfwer the Lapither vti Thessalien;

säges hafwa vti ett Gästabud sökt för fritt umgänge

1 Eg. Ixion; måste här uttalas ined betoning på första stavelsen.

Jfr anm. till s. 40 r. 13, Cerherus, ovan s. 100.
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med Juno, ther öfwer ^fupiter så förtörnades, at

han störtade honom ned till Tartarum, med Dom,
at wara bunden fast wid ett Hiul, som är besatt

med Ormar, och löper utan återwända omkring;— »

(Wennerdahl s. 341). E.

r. 24 en vredgad Drott med krona av cypress; Pluto

(Hades) avbildades ofta med en krans av cypress,

»såsom ett them Underjordiskom helgadt träd»

(Wennerdahl s. 475). E.

r. 27 Plutos svarta vagn »Man finner ock stundom

Pluto afbildad, såsom sittande vti en Wagn, med
förespänta swarta Hästar ...» (Wennerdahl s. 476).

E.

r. 28 S'kenbärligt= tydligt. E.

S. 125.

r. 3 en trehöfdad hund; Gerberus, som ligger vid in-

gången till Hades; enl. Horatius hade han hundra

huvuden. E.

r. 13-14 När fran den svafvel-siön, som storma,

brann och spraka,

Benranglen flöto fram och bloden flöt tillbaka

Möjligen en anspelning på den »sjö af eld, som

brinner af swafwel», varom talas i Uppenbarelse-

boken kap. 19 och 20, och vari det bekanta vild-

djuret, ävensom djävulen samt döden och dödsriket

bliva kastade. Enligt Tolleson, Ord-Bok till . . .

Nya Testamentets Heliga skrifter (Sthlm 18 1 2)

»hafvves» med det nämnda uttrycket »afseende på

döda hafwet, der Sodom och Gomorra uppbrunno

och där ännu ett slags på bottnens kalkstenslager
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warande bergolja beständigt brinner, och hwarmed
ewighetens plågor afbildas». E.

r. i 5 usel= olycklig. E.

r. 27 ron= höften(s bakre del). E.

r. 28 Cerberus, om uttalet se anm. till s. 40 r. 13,

ovan s. 100.

r. 30 brasa = brunno, flammade. E.

r. 24 *rubin-castrull; 1783: 'rubin castruir. E.

r. 10 gu tär, se anm. till s. 26 r. 1, ovan s. 77.

r. 17 hvälfda är bestämning till port. — med häs-

tarna i trafuet, jfr texten s. 124 r. 27. E.

r. 20—S. /JJ r. 27.

- i££ tempel restes op, Olympens boning lik.

Jag kröp, jag sprang, jag flög etc.

Olympen är här framställd som ett äkta Bellmanskt

paradis med huvudvikten lagd på dricka och förtära

(r. 22). Den travesterande skildringen av gudarna

(s. 127 r. 3 ff.), vilka framställas i trivialt mänsk-

liga situationer, är helt i burleskens anda. Den
franska burleska diktningen under 1600-talet excel-

lerade just i att skildra Olympens gudar i mycket

vardagliga sysselsättningar (Scarron, Virgile travesti;

Richer, I/Ovide boufFon). Dylik travesterande myto-

logisk skildring finns redan tidigt i svensk dikt-

ning; mest känd är Lucidors briljant gjorda målning

av ' gudaskaran i bröllopsdikten Astrilds Skallgång

(Vitterhetssamfundets uppl. av Lucidors dikter s.

182 f.), en framställning, som också antagits stå



IQ2 Kommentar
S. 126.

i beroende av den franska burlesken (Lamm, Olof

Dalin, Upsala 1908, s. 61). Omöjligt är ej, att

denna Lucidors skildring föresvävat Bellman. Denne
har som bekant även skrivit andra liknande travestier,

t. ex. Fredmans Sång nr 12, »Venus, Minerva»,

vidare »Högtid beredes — Och Ganymedes»
(Carlén III s. 192), »Den stolta guden Mars,

Olympens general » (Eichhorn 1 s. 163) samt de

många dikter, som teckna Bacchus i olika situa-

tioner. E.

r. 22 taffiar, plur. av taffel, av ty. Tafel, bord

för stora måltider, spisning i furstliga och förnäma

hus. ÄT. — förtära = förtäring, mat; egendoml.

substantivanvåndn. av infinitiv, möjligen beroende

på det föregående dricka, som ju formellt kan vara

både subst. och infinitiv. E.

r. 23 strufvor = ett slags bakelser. Struva är en-

ligt Hellquist egentligen någonting som skjuter

styvt upp, stelt och skrovligt. Ordet är bildat på

samma sätt som strut, vilket även förekommer

som benämning på bakverk. I Caj sa Wargs
Hjelpreda i Hushållningen För unga Fruentimmer

(Stockholm 1790, s. 373) heter det, att när sock-

ret väl inarbetats i smeten, »sättes skiradt smör

på jämn koleld, uti en liten förtent koppar panna,

och när det kokar, slås ofwanskrefne smet uti en

tratt, som ej har för wid pipa, låt smeten däri-

genom rinna uti smöret, så at det ej blifwer tjoc-

kare strimlor än en smal halmpipa; men låt tratten

öfwer smöret i pannan gå fram och tillbaka samt

runt omkring, til des alla ringarna hålla tilhopa,

och strufvvan ser skir ut»; när båda sidorna
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bakats, skulle struvan läggas på en kavle med
gråpapper, »men tages ej ifrån kaflan, förrän hon

är wäl kall, så behåller hon sin kramning » . N.
r. 24 calops, av eng. collops, som numera anses

komma av medeltidseng. colhoppe, egentl. det som

hoppar på kolen (Hellquist). På Bellmans tid be-

tecknade ordet dock ungefär detsamma som i dag,

vilket framgår av Caj sa Wargs recept (Hjelpreda

i Hushållningen 1766, s. 60): »Skiär oxekiött

uti tunna skifwor både fett och magert, och bulta

dem mycket wäl: smörg en liten järngryta med
smör och lägg kiöttskifworna hwarftals deruti med
litet mjöl, lök, peppar, salt och lagerbärsblad, lägg

låck derpå och låt det på sakta eld stå at brynas,

och när det blifwer gulbrunt, slås så mycket up-

kokadt watten deruppå at det blifwer lagom lång

sauce, och låt det sedan koka lyckt til des kiöttet

blifwer mört. » N~.

r. 30 smör-paulun; om paukm se anm. till s. 106 r.

26, ovan s. 179. Den »äppelstinna gåsen» serverades

tydligen på en bädd av smör. JV.

127.

r. 4 niadera, se anm. till s. 43 r. 22, ovan s. 107.

r. 6 gidd-pendul, väggur med förgyllt foder av

trä eller kanske snarare brons. JV.- — alcov, egent-

ligen sängnisch. Ordet liksom företeelsen är av

orientaliskt eller närmare bestämt arabiskt (al-kobba)

ursprung men har kommit till oss över Frankrike.

Alkoven bestod vanligen av en tämligen grund för-

djupning i sovrummets inre vägg, ofta åstadkommen

på så sätt att ett par garderober byggts in i hörnen,

— Bacchi Tempel.
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och sängen placerades i regel med huvudändan ät

väggen vinkelrätt ut i rummet. Inramningen pryddes

ofta med sniderier i tidens stil. Bruket av alkover,

uppstod här pä 1600-talet och kvarlevde in pä
1800-talet. Här betecknar ordet sovrummet som

sådant. N.

r. 7 fauteniler (fr.); ordet fauteuil kommer av fornfr.

faldestuel, vilket i sin tur härledes av ett germanskt

ord med betydelsen fältstol, stol som går att fälla

ihop eller ned. (Hellquist). Jfr 'fållbänk'. Med små

faittemkr runda menas antagligen länstolar av ro-

kokotyp, kanske med runda ryggbrickor. JV.

r, 10 flög i dam == 'gick upp i rök'(?) eller: 'om-

gavs av ett töcken'; jfr s. 41 r. 4 stog i damm. B.

r. 19 skurpen = skrumpen. E.

r. 26 Nuditetet syftar givetvis på 'nymferna'. B.

r. 27 oljan, se anm. till s. 84 r. 9, ovan s. IS9-

S. 128.

r. 2 finkel, se anm. till s. 33 r. 13, ovan s. 88.

— vört, se anm. till s. 35 r. 17, ovan s. pj.— sticcat, succade — »en fuktig uti sirap inlaggd

citronat; den bästa kommer från Madeira, men
den mesta från Sicilien och Lissabon; den består

vanligen af skalen utaf paradis-äpplen» (Synnerberg

s. 107). Se.

r. 4 madera, se anm. till s. 43 r. 22, ovan s. 107.

r. 10 pommerance, se anm. till s. 18 r. 8, ovans. 61.

r. 12 kärlet, som bär den blå cyrenen, jfr s. 18

r. 26 och s. 92 r. 30. E.

r. 18 liqueur, se anm. till s. 1 8 r. 11, ovan s. öl.
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r. 23 fram Jnnos tienste-andar, se anm. till s. 41

r. 20, ovan s. 102.

r. 25 Kom väds— jag slår vad att . . . E.

S. /29.

r. 16 *sprang; 1783: 'spång'.

r. 2 Päfogeln redan stolt den gijldne vagnen vänder;

påfågeln var helgad Juno. »Vti Bild förestelltes

Juno, som en Medel-åldrig Hustru, med Crona på

hufwudet, och en Scepter vti Handen; sittande vti

en Wagn, som dragés af förespänta Påfoglar ...»

(Wennerdahl s. 329). E.

r. 9 snöriif, se anm. till s. 41 r. 19, ovan s. 102.

r. 14 tråka = slet, knogade. E.

r. 19 ättefält, se anm. till s. 42 r. 23, ovan s. /05.

S. 130.

r. 1 3 vällust= sällhet. E.

r. 14 ämnet, näml. för min betraktelse, mitt åmin-

nelsetal. E.

r. 2 1 knoka= benknota. E. — doft— stoftgrand. E.

r. 26 salutem (lat.) gör— hälsa! E.

5. 131.

r. 3 qväljer= vållar kval. E.

r. 8 oljan — vinet. Jfr anm. till s. 84 r. 9, ovan

s. 159.

r. 10 Renskt Bläckert, »Bleichert kallar man ett

skönt blekrödt vin från Coblenz och flera trakter

vid Rhenströmmen » (Synnerberg I s. 36). JV.
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r. 18 fälsup==; 'resknäpp'.

r. 29 Mallciga, se anm. till s. 15 r. 9, ovan s. 55.

r. 8 *Sang- Gudinnors; 1783: 'Sång Gudinnors'. E.

r. 1 yofurs, se anm. till s. 25 r. 31, ovan s. 76.

r. 3 Pompée, fransk form för Pompeius; avsedd

är givetvis Gnaeus Pompeius (106—48 f. Kr.)

Caesars bundsförvant och sedermera motståndare. E.

r. 5 Thalar, av lat. vestis talaris av talus, ankel,

fotknöl, »en lång fotsid mantel af rödt sammet,

fodrad med pelsverk af hermelin, fordom buren af

riksråden och andra dignitärer» (Carléns kommentar

till Lenngren s. 99). Tyget till en talar behövde

givetvis ej nödvändigt vara rött. JV.

r. 8 vört, se anm. till s. 35 r. 17, ovan s. 93.

r. 14 perlemo »kallas skalet, hwari Pärlan ligger,

eller ock hwart och et tjockt Pärl färgadt Snäcke-

skal. Deraf göres en hop Galanterie-waror » säger

Orrelius (s. 272). Snäckan hör till Venus', den

»böljeskumbornas» attribut, men Bellman torde

vara den förste, som låtit henne bjuda på likör

ur ett »kupigt horn» av pärlemor. N. — durchsigtigt

(ty. durchsichtig) = genomskinligt. E.

r. 15 persko, se anm. till s. 27 r. 9, ovan s. 80.

r. 20 Porter, se anm. till s. 44 r. 5, ovan s. 110.

— bryr= 'förvillar'. E.

r. 2 1 knutna Husa har. Uttrycket syftar här inte på

den bakom nacken omknutna peruken, såsom man
skulle kunna förmoda, utan på den antika seden

att ynglingar bundo upp sitt hår i en knut över
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pannan, såsom man kan iakttaga på många byster och

statyer, t. ex. Apollo di Belvedere i Vatikanen. JV.

r. 28 Amphion, »ffivis eller Mercurii Son med
Antiope, som säges hafwa fått en Harpa af sin

Fader, på then han spelte så liufligen, at stockar

och stenar rördes; och skola Stadsmurarna kring

Thebas uti JEgijpten wara af honom på thetta sätt

vpbygda» (Wennerdahl s. 47). E.

r. 32. Arlon (måste här uttalas med betoning på
A-; eg. Arlon; jfr anm. till s. 40 r. 13 Cerbenis,

ovan s. 100?) »en Lyrisk Poet och Musicus ifrå staden

Metymna på Ön Lesbus, hwilken förwärfwade

vti Italien stora penningar med sin konst» (Wenner-

dahl s. 46). A. uppges hava utvecklat dityramben

till Dionysos' ära till ett slags primitivt skådespel

med växelsånger av kören. E.

S. 133.

r. 1 Den trogne Orpheus med ögonen tillbaka, se

anm. till s. 1 3 r. 17, ovan s. 5J.
r. 2 Euridice, franskt uttal med stum -e! E.

r. 7 tafflar, se anm. till s. 126 r. 22, ovan s. 192.

r. 8 en Norrköpings cardns. Tobaksfabriken i Norr-

köping anlades med privilegier 1753. JV.

r. 16 purpur-tofflor. Tofflor tillverkades ofta av

saffian (se anm. till s. 17 r. 21, ovan s. 59),
vilket material vanligen var färgat starkt rött,

purpurrött. JV.

r. 19 Som syftar givetvis på pipan r. 18. E.

r. 20 malvazir, »et det sötaste och starkaste win,

som fås ifrån staden Malvasia i Grekeland, och
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andra Levantiska orter, hälst ifrån Öen Candia»

(Orrelius s. 232). Det var, åtminstone i äldre tider,

ett ganska dyrt vin, som endast kom fram vid

festliga tillfällen. N.
r. 24 purpnri; ordet förekommer även i en annan

dikt av Bellman men synes där betyda ngt slags

tyg (se denna utgåva, del III, k omm. s. 82). Här

avses tydligen potpourri (så Sondm, Carlén; fr.,

eg. == skämd röra), olika slags torkade blommor och

örter, som förvarades i en vas eller kruka, för att

deras doft skulle neutralisera den ofta mindre ange-

näma lukten i de sällan vädrade rummen. E. N.

S. 134.

r. 2 Harhold, se amn. till s. 1 8 r. 14, ovan s.

61. — skrinet, här = kapitlets skrin, se s. 87
r. 15 fT.

r. 3 söt-kumin, se anm. till s. 19 r. 23, ovan s. 65.

r. 12 StadsgaVn. Stadsgården, numera beteckning

för hela trafikleden utmed Södermalms norra strand

vid Saltsjön på det utfyllda området nedanför de

brant stupande bergen, avsåg i äldre tider blott

en begränsad del av detta område närmast öster

om Järnvågen och nedanför Södra stadshuset samt

strandremsan öster därom. (Se bild.) Namnet be-

tecknade ursprungligen en upplagsplats för stadens

behov med materialbodar etc. och var redan vid

1500-talets slut fäst vid den nuvarande lokaliteten,

samtidigt som det då även fanns en »stadsgård»

vid Munkbron. — Akerblomskan. Ovisst vem som

härmed åsyftas. Enligt Björkmans anteckningar i

Uppsala universitetsbibliotek (U. 184 b., 2) fanns
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1768 en krögerska, hustru Christina Åkerblom vid

Skeppsbron i Tullgränden. Måhända har denna

dam något att göra med den Fader Hindric (Didrik)

Åkerbloms hustru, som prisas så varmt för sin

frikostighet i En Stuf Rim N:o 1 4 (och Fredmans

Epistel N:o 78). Didrik Åkerblom, som enligt

Carlén (II s. 307) gjort sig beryktad för en

utomordentlig snålhet, var värd på näringsstället

Amsterdam i Stora Hoparegränden mellan Öster-

långgatan och Skeppsbron (jfr s. 121, not 2). Då
Bellman talar om » Akerblomskans disk» såsom, be-

lägen »åt Stadsgåln bort», d. v. s. åt Stadsgården

till, kunde detta uttryck möjligen passa in på något

näringsställe vid Skeppsbron. Därpå kunde kanske

också tyda en passus i dikten längre fram (s. 139),

där det talas om »två skepps-besättningar från Hernö-

sand och Riga» och deras kurtis med »Åkerblom-

skans Piora». B.

r. 15 solhatt = »et slags Fruntimmers-hattar, af

halm förfärdigade. De bästa och wackraste fås

ifrån Italien» (Orrelius s. 363). Dylika hattar

importerades även från England. Se.

r. 16 bolstervar, »et slags grof Linne- eller Blår-

garns-wäfnad, hwaraf Sängbålster göras». (Orrelius

s. 25.) Ursprungligen har väl ordet betytt det över-

drag; som sattes på ett bolster, men sedan kommit

att beteckna tygsorten, som tydligen kunde användas

även till borddukar på enklare utskänkningsställen.

N.
r. 1 8 gula skärp och jackor. Det gula skärpet hör till

den uniformstyp som infördes samtidigt med svenska

dräkten, och vid flera regementen var också den
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väst eller tröja, som bars under uniformsrocken och

som delvis var synlig, gul. N.
r. 19 fastager, se anm. till s. 1 5 r. 9, ovan s. 55.

r. 23 Bellzebubbs Madamer = roddarmadamer. För-

bindelsen mellan de olika stadsdelarna upprätthölls

som bekant pä Bellmans tid liksom både före och

senare medelst båtar, som roddes av kvinnor. Dessa

rodderskor voro kända för att vara riktiga ragator,

vilket renderat dem den mindre smickrande benäm-

ningen hos Bellman. Att den inte var utan fog

framgår för övrigt av det faktum, att handels-

kollegium redan år 1759 utfärdat ordningsregler för

rodderskorna i Stockholm, vari de uppmanas att föra

ett stilla, fredligt och nyktert leverne, förlikas och

ej utbrista i träta och svordomar. JV.

r. 24 Tursk; ordet är egentligen adjektiv (= turkisk)

men begagnas här, såvida ej tryckfel för 'Turk före-

ligger, som subst., möjligen med skämtsam biton. E.

r. 26 gnjm = 'bister'. E. — valdnad == vålnad

;

den i texten använda stavningen -Id- antyder möj-

ligen ett uttal med supradentalt -d- eller »tjockt»

-1-; i fornsv. heter ordet 'varfmader' och -rö-

har övergått till -1- som i 'hin håle' m. fl. ord

(Hellquist). E.

r. 27 famnas in väl = läggs upp i famnar. E.

r. 28 legion, tvåstavigt: »leg-jon». E.

r. 3 1 havana, se anm. till s. 10 1 r. 17, ovans.

S. 135.

r. 8 oljan, se anm. till s. 84 r. 9, ovan s. 159.

r. 10-13 Renikt Blackert, se anm. till s. 131 r. 10,

ovan s. 195.
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r. 14 Vvmim Mendéum, mendiskt. vin, ett under

antiken berömt vin från staden Mendes i Mace-

donien. N.

r. 28 rundeln i calaset väl = 'kretsen av dryckes-

bröder'. E.

r. 29 det lilla gröna glaset. Rhenvin dracks ju

vanligen ur gröna remmare. Jfr s., 159. N\

r. 31 sitrtont, se anm. till s. 76 r. 14, ovan

s- 152.

S.

r. 4 Den svartas hela svärm pä tungan skalar kring;

uttrycket antyder Movitz' benägenhet att kalla

mörkrets makter till hjälp, när något gick honom
emot. E.

r. 5 JViboms . . . längst ner vid Danto-bommen.

Någon person eller familj med namnet Wibom
har i handlingarna ej stått att uppdriva på den

ifrågavarande trakten under den tid, varom det

har rör sig. Troligen har Bellman, som säkerligen

ofta varit fallet, förvrängt namnet. Härför förelåg

i detta fall desto större skäl, som de i dikten

behandlade personerna ännu voro i livet och särskilt

krögar Wiboms gemål i ett saftigt språk utmålas

som en verklig furie. Säkerligen åsyftar Bellman

icke en Wibom men väl en Aker^om. Den förnämste

traktören i hela trakten var nämligen Nils Akerbom,

som övertagit rörelsen efter sin svärfader, traktören

Jacob Gullman. Denne, som idkade sin näring

från 1738 till sin död 1769, efterlämnade förutom
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hustrun tvenne döttrar, av vilka den äldsta, Anna
Brita, var född i Maria församling 175 1, där hon

även, 181 3, slutade sina dagar. Hon gifte sig

med trädgårdsmästaren, tobaksplantören och traktören

Nils Akerbom och skulle sålunda kunna vara den

1 dikten illa åtgångna »Wibomskan». Huruvida

Bellman haft skäl för sin svartmålning är ovisst.
o ö

Traktören Akerbom avled av vattusot 1793 vid

blott- 38 års ålder. Hans bo var ganska blygsamt.

Fem små ringar om 3 dukaters vikt voro pantsatta

hos kofferdikapten Säger, och bland fordringsägarna

märktes grosshandlaren Magnus Qwasts änka

med en nyårsaftonen 1790 daterad räkning på

2 kannor »LjuE. Franskt» och en halv ankare

»Bitter Spanskt», av vilka det sistnämnda drog

den ojämförligt största kostnaden. Men så hade

kanske också den arme krögaren tömt sin bittra

bägare i botten. Han efterlämnade för övrigt en

efter svärfadern ärvd gård ined trädgård vid Tanto-

gatan i kvarteret Bergsgruvan, en mindre gård

vid samma gata, en obebyggd tomt likaledes vid

Tantogatan — i kvarteret Tanto mindre — samt

slutligen »en bergacktig Plats» mellan Grinds hage

och Rosenlund i kvarteret Tanto större — samtliga

dock å ofri grund.

Den i dikten omnämnda Danto-bommen, i vars

närhet Akerbom (»Wibom») drev sin näring, var

en s. k. vintertull med tullbom, där landtullavgiften

upptogs av den trafik, som vintertiden sneddade

över Arstavikens is och vidare genom Tantogatan

(numera ungefär Sköldgatan öster om Tantolunden).

Bommens läge varierade under olika tider. Under
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Bellmans tid låg, som Carlén (II s. 214) påpekar,

bommen ett gott stycke upp i kröken på Danto-

gatan men flyttades sedermera längre ned mot

Årstaviken. Namnet Tanto •— Danto som Bellman

skriver — lydde ursprungligen Tantow och här-

leder sig som så många tyska familjenamn från

ett stadsnamn, här den lilla vorpommerska staden

. Tantow sydväst om Stettin. Familjenamnet Tantow
är särskilt för äldre tider ganska rikt företrätt i

Nordtyskland. Även till Sverige k ommo ganska

tidigt tyskar, ofta köpsvenner, med detta namn.

Sålunda förekommer i Stockholms Storkyrkas dop-

bok 1 6 1 3 bland faddrar en Martin Tantow. Redan
från 1600-talets mitt fanns i Stockholm en släkt

Tanto eller Danto (namnformerna omväxla), vars

flesta medlemmar voro hantverkare, särskilt svärd-

fejare. Vid 1600-talets slut var en Hans Danto

gårdsägare i den nu avhandlade delen av Söder-

malm. Namnet Tanto var bl. a. fäst vid det

sockerbruk vid Årstaviken, som på 1760-talet

ägdes av kommissarien Robsahm men efter dess

upphörande 1770 av kronan inlöstes till bränneri.

Trakten omkring Tantogatan var vid denna tid

och långt senare synnerligen lantlig med trädgårdar,

åkrar och tobakslador och ett knappt bete bland

bergen för bl. a. de hästar och kor, som tobaks-

plantören och traktören Akerbom höll i likhet

med så många andra av stadens invånare. Bellman

har i sin bekanta Fredmans Epistel n:o 53, »an-

gående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T.

en höstnatt», i några få, målande drag mästerligt

skildrat den lokala miljön:
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»Kring denna trakteno
Syns Tobaks-lador, Trägårdar och Tält;

Kråkors skrän hörs skarpt och gällt.

Längst bort vid bergen

Synes till färgen

Stugan helt grå, nederfallen och ful,

Och en Kråka på et hjul.»

B.

r. 6 dommen, d. v. s. yttersta domen. E.

r. 15 gnag= gnat. E.

r. 18 flanell, »et slags tunnt kläde eller ylletyg,

är antingen hwitt och Skj ortflanell, eller Swart

och enfärgadt, eller tryckt och mångfärgadt. Eng-

elska Flaneller äro de bästa.» (Orrelius s. 112.)

Svart flanell användes bl. a. till sorgdräkter. Jfr

Vitterhetssamfundets uppl. av Lenngren III s. 198. N.
r. 23 moustage, se anm. till s. 1 8 r. 20, ovan

s. 62.

r. 24 ull-phmwgé. Såväl officerarnas som gemena

manskapets uniformshattar voro prydda med ply-

mager, i de högre graderna av fjädrar, i de lägre

av ull eller kamelorarn. AF.o
r. 27 hatten, fäst pä Brandenbiirsk facon. Enligt

Carlén (II s. 335) har uttrycket »afseende derpå

att den tidens militärväsende skulle i allt formas

efter Fredrik den stores » . Det var emellertid inte

endast hattens form utan också dess placering som

var noga reglementerad. Den skulle t. ex. en tid

sitta med spetsen över vänstra ögat och på sned

över det andra örat, vilket kom den att få ett ut-



206 Kommentar
S. 136.

seende, som kunde motivera uttrycket: Da ur en

bakvänd hatt. . . (r. 24) N.
r. 32 pontak, pountac == »et slags rödt Franskt

Win af amper och adstringerande smak, som nytt-

jas til BischofT och fås ifrån Bourdeaux. Det har

sit namn af den lilla staden Pontac i Gouverne-

mentet Bearn, där det bästa wäxer, och det masta

. kommer ifrån Guinne; men ingen må tänka, at

alt win som utgifwes för Pontac, är ifrån denna

ort kommet, ty ägta Pontac är äfwen så rart som

ägta Tokajerwin» (Orrelius s. 291). Genom en

överflödsförordning av den 26 juni 1766 förbjöds

införseln av pontac, vilket vin synbarligen tidigare

importerats i stora mängder. Under vissa betingel-

ser kunde dock licenser erhållas. 1771 års tull-

fördning upptager nämligen en taxa även för detta

vin. Se. Al

S. 137.

x. 6-7 Franskt (vin). Eftersom Bellman på samma
och följande rader räknar upp flera av de mest

kända franska vinsorterna, kan man antaga, att

han med denna benämning syftar på det franska

»vin ordinaire». Jfr två rader ovanför: Sia i ba£

rött och vitt. Men det är naturligtvis inte heller

uteslutet, att ett speciellt franskt vin som cham-

pagne kan avses. Al. — Frontinjack = »et sött klart

och merändels hwitt Franskt Muscat eller Win, som

fås omkring staden Frontignan och köpes i Bour-

deaux». (Orrelius s. 1 18.) Ä detta vin var införsel-

förbud utfärdat från år 1739 och fram till Gustaf

IILs tid; licenser kunde dock erhållas. Se. — Renskt
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Bleckert, se anm. till s. 131 r. 10, ovan s. 195.
—

Mossler, »Moselwin, näst Rhenska winer det yppersta

i Tyskland, som fås i Churfurstendömet Trier, på

högderna omkring Mosel-strömen. Det förskrifwes

ifrån Köln» (Orrelius s. 246). Synnerberg uppger,

att det finns både röda och vita; »dessa viner

äro angenäma, lätta och kylande» (Is. 229). M.
r. 7 Porter, se anm. till s. 44 r. 5, ovan s. 110.

r. 8 Miöd, »en af honung och watten förfärdigad

dryck, som brukas i kalla länder, där win icke

finnes. Den är ock brukbar i Abyssinien» (Orre-

lius s. 243). Denna urgamla nordiska dryck

hade visserligen för länge sedan fått träda i bak-

grunden för ölet. men åtnjöt alltjämt anseende

och bryggdes särskilt till jularna och andra festliga

tillfällen. Största delen tillverkades i hemmen, men
redan på 1500-talet hade man importerat mjöd

från Fyn och Litauen (jfr Troels-Lund, Dagligt

liv i Norden V). N. -— Bischoff, se anm. till s. 44
r. 8, ovan s. 110. — Langkork, »eller corgo-

loin: ett ypperligt slags burgundervin från trakten

af Nuits, vanligen tappadt på buteljer med långa

korkar» (Carlén II s. 336). N. — Poimch, se

anm. till s. 98 r. 6, ovan s. IJ2. — Constantia, ett

kapvin av bättre kvalitet. * Cap Vin, kallas de,

som komma från Capo di buona Speranza» (Go-

dahoppsudden), »hvaraf både hwita och röda. De
från orterna lilla och stora Constantia äro bäst.

»

(Synnerberg I s. 66). Enligt Orrelius (s. 71)
importerades de över Holland. N". — Maliaga, se

anm. till s. 1 5 r. 9, ovan s. 55.

r. 9 Clairet, »Claretwin, Vin de grave, et slags rödt
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Franskt win, som fås ifrån Bourdeaux». (Orrelius

s. 82.) Klaret var i äldre tider annars namnet på

en blandningsdryck av samma art som lutendrank och

hypokras, se anm. till kryddvin s. 86 r. i, ovan s.

LÖT. N. — Färsk-öl (buska), ej färdigjäst öl. Se. —

•

Rack, arack, arrac, rack, »et slags Ostindiskt starkt

Brännewin eller hetsig Liquor, gjord och destille-

. rad af Cocosnötters saft. Arrack af Ris eller Såc-

kerrör gjord och destillerad, Risbrännewin annars

kallad, är på långt när icke så god, som den förra,

och nyttjas gemenligen af Sjöfolk. Et slags Arac

eller Aqua-vit göra ock Chinesiske Tartarne af sur

Sto mjölk, den de destillera. Ifrån Goa fås den

yppersta Arracken. Af Ostindisk Arrack göra Eng-

ländarne sin bästa Punsch. Sådan Punsch-Arrack

fås af Ostindiska Compagnierna, som handla på

China, Goa, Java, Malabar, Suratte och Sumatra.

»

(Orrelius s. 14.) N.
r. 1 1 All afgrunds svarta här fran mun och läppar

skala, jfr anm. till s. 136 r. 4, ovan s. 202.

r. 1 5 stubben, se anm. till s. 6 r. 7, ovan s. jg.
r. 20 trumf ung. = 'jag slår till " el. kanske ung.

liktydigt med 'hut'. E.

r. 21 giort beslut === hunnit besluta sig. E.

r. 22 blanor= blänader
:;

jfr anm. till s. 45 r. 22,

ovan s. 112 samt texten s. 137 r. 27. E.

r. 23 sötgröt, se anm. till s. 45 r. 22, ovan s. 1 12.

r. 29 Plutos dräng kallas Movitz med en halvt

skämtsam pseudoklassisk omskrivning på grund av

sin benägenhet att sända sina motståndare ned i

dödsriket. E.

r. 30 trumfa ned til aska= 'slog sönder i smulor'. E.
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138.

r. 8 *och i leder; 1783: 'och leder'. E.

r. 6 Firmonter, pyrmonter, »Pyrmonter-watten, et

Mineral — eller Helso-watten, som kommer ifrån

Pyrmont, et Grefskap i Westphaliska Kretsen,

Fursten af Waldeck tilhörigt. Det fås i krukor i-

från Hamburg eller Bremen». (Orrelius s. 297.)

Det var säkert inte detta ganska dyrbara dricka

Movitz blev bjuden på, när han satt i arresten,

utan naturligtvis vanligt vatten, jv. — Jiorton

dygns diet = fjorton dagars arrest på vatten och

bröd. Jfr föregående. N.
r. 1 1-

1 4 Som herden fri och glad etc, en »home-

risk» liknelse, som dock göres burleskt skämtsam

genom vändningen: Sä Movitz , men tvärtom etc. E.

r. 18 häret i en lock, se anm. till s. 110 r. 8,

ovan s. 179 .

r. 19 i låret, d. v. s. i bantleret vid sidan. E.

r. 21 chavade, se anm. till s. 98 r. 8, ovan s. IJ2.

r. 24 pleureuser, av fr. pleureuse, egentl. gråterska;

vita tygremsor av tre eller fyra tums bredd, som

buros fästade på ärmuppslagen under de första

dagarna av djup sorg. JV.

r. 28 floribus är ett slags »dryckeskärl av glas,

gärna av en speciellt egendomligt utformad art och

avsett för ceremoniöst eller festligt bruk» (Svenska

kulturbilder XII s. 274). Sven Lagerbring talar om
»Floribus och andra narraktiga dryckeskärl», som

»gåvo tillfälle till nya dryckenskapsrön, att man
intet måtte ledsnas vid ett och detsamma». Samuel

— Bacchi Tempel.
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Florihnsar, varav tvenne i värjform. Nationalmuseum.

Öclmann beskriver dem i sina Hågkomster från hem-
o

bygden och skolan som »glastuber, 2 alnar långa och

i ändan försedda med en eller flera tomma kulor. De
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påfylldes ur stånkor med tillhjälp av en lång pip;

men kulan, som ensam fylldes, rymde icke ett halvt

stop, emedan den tömdes långsamt och den drickande

icke uthärdade den erforderliga kroppsställningen.

Om någon drack, som ej kände manövern, utan

satte sin floribus, såsom en trumpet til munnen, så

bekom han ingen droppe, ty luften i tuben hindrade

ölet att nedgå. Tuben borde sättas mellan tänderna,

och övre läppen så mycket upplyftas, att luften fick

fritt spelrum. Därigenom skedde, att luftströmmen

gick upp och ölströmmen ned. Dock borde tillika

märkas, att icke öppningen till kulan fylldes av

ölet. Därav uppkom en ny stockning, ungefär

så, som sig tilldrager vid Motala älvs stannande.

En liten öppning för luften var nödig, att upp-

stiga i kulan, i den mån hon tömdes. Därav upp-

kom ett sorl, och den tömda kulan fylldes av

fradga. -— — Den drickande borde något luta

huvudet tillbaka, och tuben mot ansiktets profil

göra en 90 graders vinkel. — Den drickande hade

ställning av en trumpetare; den högra handen höll

tuben, och den vänstra sattes i sidan. » Se. N. -

dunst här väl ung. = dvala. E.

S. 139.

r. 5 gevär här= vapen i allmänhet. E.

r. 13 Seigneur, se anm. till s. 22 r. 17, ovan s. 69.

r. 1 5 dumme= dumbe, stum människa. E.

r. 26-27 den handen,

Som nyss han fyldt med stryk och hukat ner i sanden;

'handen' står här givetvis för dess ägare och det
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är denne, som M. piskat upp och tvingat ner (på
huk) i sanden. Den transitiva användningen av

'huka ner' egendomlig. E.

S. 140.

r. 1 fromhet här = mildhet, blidhet (?). E.

r. 3-4 Eneas anda lik i den Trojanska fegden,

Som sin Anchises bar ur elden ut i negden;

Eneas (Aeneas) var som bekant enligt sagan en av

de trojanska hjältarna; vid Tröjas undergång flydde

han ensam med sin gamle fader Anchises på ryggen

därifrån. Det är inte den enda gång, som Bellman

liknar Movitz vid Aeneas. I Fredmans Epistel nr

34, skriven 1 7 7 1— 72, skildras, hur IMovitz när

elden bryter ut i hans kvarter, vräker basfiolen på

ryggen och tar med sig också andra instrument

och husgeråd, varefter skalden målar hans avtåg:

En Aeneas lik vid Tröja

Movitz utur porten går;

Clarinett, Fiol, Hoboja,

Alt i ljusan låga står. E.

r. 15 Halt= håll, stopp ! E.

r. 17-29 Replikerna hår fällas av olika närvarande

och måla det tumult och den förvirring, som upp-

står, då Ulla nu försvunnit. E.

r. 22 silfverglitt, se anm. till s. 120 r. 23, ovan

s. 186.

r. 26 Granadeur, se anm. till s. 28 r. 28, ovan

s. 81.
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S. 141.

r. 8 foVn == fålen.

r. 9 Hamburger-fat = ett fat hamburgeröl, som

hästen nyss haft på lasset. N.

r. 16 Templets klockor, se anm. till s. 64 r. 2,

ovan s. 141.

r. 20 en psalm ur Bacchi alcoran givetvis — en

supvisa; alcoran, koranen [av. arab. al-kuran =
(upp)läsning] islams bibel, vilken innehåller de

uppenbarelser, som Mohammed skall ha mottagit

av ängeln Gabriel; framställningen är på ett slags

rimmad prosa. E.

r. 2 1 galt; gäll har i äldre språk ofta en allmännare

betydelse: ljudlig, kraftigt ljudande. E. — discanta y

här kanske i mera egentlig betydelse: sjunga eller

gnola ngt med div. utsmyckningar. Jfr dock även

anm. till s. 110 r. 7, ovan s. 179. E.

r. 26—5. 142 r. 2

Der sprang en Härhold ut med et försilfrat bäcken

Och grat-ögd i hans jlät en Nymph med dun och täcken

etc.

Skildringen här erinrar om den i Fredmans Epistel

nr 43 (från 1771-72), som också handlar om vad

som hände vid »et ömt tillfälle». E.

r. 29 taft, se anm. till s. 57 r. 4, ovan s. 135.— stickad stubb, se anm. till s. 6 r. 7, ovan s. 3g.

S. 142.

r. 2 pontak, se anm. till s. 136 r. 32, ovan s. 206.

r. 4 kijllrar, se anm. till s. 98 r. 1, ovan s. iji.
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r. 5 skyldrar; såsom framgår av rimmet bör uttalet

ha varit : 'skyllrar'. E.

r. 8 sida, gröna rockar, se anm. till s. 1 7 r. 24,

ovan s. 60.

r. 23 Härhold, se anm. till s. 18 r. 1 4, ovan s. 61.

S. 143.

r. 31 *ögna-par; 1783: 'ögna par\ E.

r. 2 Juho, se anm. till s. 41 r. 20, ovan s. /o^.

r. 6 C7/or här = körer. E.

r. 14 tapeten hår = gräsmattan; jfr anm. till s. 84
r. 7, ovan s. 759.

r. 1 5 piken, se anm. till s. 38 r. 19, ovan s. 98.

r. 20 aloe, som hos oss vanligen förekommer som

rumsväx t, hade redan före Bellmans tid gjort sitt

intåg i den svenska litteraturen. Så ha t. ex. både

fru Brenner och Olof Ru clbeck d. ä. besjungit

»den hundraåriga aloén» på Noor i Upland. N.
r. 21 skrubb är vanligen neutr. hos Beliman. E.

r. 29 knarkar= (smått) knarrar. E.

r. 31 = strålande. E.

S. 144.

r. 7 silfverglit, se anm. till s, 120 r. 23, ovan s. /<?c5.

r. 9 Persico, se anm. till s. 27 r. g, ovan s. So.

r. 11 Luft-eldar, bloss och klot — cylindrar och

raqveter! ! ! Se anm. till s. 47 r. 6, ovan s. 114.
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Följande partier av texten ha sångmelodi:

»Flodens sorl och vädrens flä gt » (s. 3 och 51).

»Ufvars rop och bergens dåhn» (s. 3).

Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 1). Mellandelen av

melodien (takt. 9-13) återfinnes (Bagge, Anm.) i

Dezédes 1
opera comique Julie, text av Monvel (uppf.

f. f. g. 25. 9. 1772 i Paris): »Lison dormait dans un

bocage» (2. akt., 1. scen). Dezédes melodi förekommer

även i La clé du caveau, 4 éme édit., utg. av P.

Capelle, Paris u. å. (N:o 368) och i Fr. Akerhielms

handskrivna »Samling af åtskilliga äldre och nyare

Tourer til Contra- och Långdansar med Musique til

dem, hopsamlade åhr 1785 . . .» (K. B., S. 136) under

11:0 131. Över samma melodi har Mozart komponerat

variationer för klaver (Köchel 264).

Enligt BHB IV s. 9 sjöngs »Sådant öde är nu

mitt» i Bacchi Orden N:o 14 till samma melodi som

»Flodens sorl och vädrens flägt» (jfr kommentaren

till del IV s. 244).

1
Dezecle (1740— 1792) komponerade ett flertal komiska operor,

vilka uppfördes i Paris.
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»Bakom dessa gröna lindar» (s. 4 och 60). Mel.

tryckt i musikbilagan (n:r 2). Ursprunget ej bekant.

»Uppå vattnets lugna väg» (s. 7 och 68).

Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 3). Den tydliga

förebilden återfinnes (Flodmark, B. u. s. 53-54) i

Chansons choisies avec les airs notés, London 1783—
85 (N:o 35 bland airs no tes du Torne III), för-

enad med visan La double félicité: »Dedans mon
petit réduit» (T. III s. 139) — vid vilken såsom

Air anges »La bonne aventure, 6 gai» — och i La clé

du caveau (N:o 302), där samma vistext förekommer

under titeln L'Homme tranquille, chanson de Ponteau

och för övrigt såsom texter även ' angivas »La bonne

aventure 6 gué» och »Si le roit m'avait donné » (mel.

avtryckt i Flodmark, a. a., s. 54 ur La clé du caveau).

Av den i Chansons choisies och La clé du caveau

tryckta melodien finnas (jfr. Lindgren, Bellmans-

musiken, Samlaren 1 89 5, s. 59 och Bagge, Bellmaniana,

Samlaren 1881, s. 107) äldre varianter i Nouveau

receuil de chansons choisies, Paris 173 5
—

-43, T. I s. 17

och i Les Rondes, chansons å danser . . . recueillis et

mis en ordre par le sieur Ballard, Paris 1724, T. II

s. 35, likaledes med texten »Dedans mon petit réduit».

Bagge (a. upps.) håller före, att melodien sannolikt

ej är många år äldre och måhända bildad efter den

som är ursprunget till Fr. Sg. N;o 8 (rörande me-

lodien till Fr. Sg. N:o 8 se musikkommentaren till

Fredmans Sånger s. 68-70). Möjligt är dock, att båad

de av Bellman upptagna melodierna, vilka åro klart

besläktade med varandra, utgöra varianter av en ge-

mensam äldre fransk vismelodi. Ursprunget skulle
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enligt Atterbom (Sv. s. o. sk. VI: Is. 52) vara

att söka i »en gammal fransysk viston, som lär varit

sjungen redan i Henrik IV:s tid». Därmed avses

(Flodmark, B. u. s. 53-54) ovannämnda visa »La

bonne aventure 6 gai». Denna var (Bagge, a. upps.)

ursprungligen förenad med en annan melodi av mera

ålderdomlig karaktär, som emellertid har en påtaglig

rytmisk likhet med Bellmansmelodiens förebild. Den
förra återfinnes (Bagge, a. upps.) i Le Théåtre de

la foire, Amsterdam 1723— 31, T. IV under n:o

28 i Table des airs; den användes bl. a. i pjäsen

La Statue merveilleuse (uppf. f. f. g. i Paris 1720).

Närmaste förebilden till Bellmans melodi synes

ha varit mycket populär i Frankrike. Förutom till

förut nämnda vistexter, av vilka sårskilt »Si le roi

m'avait donné» bör uppmärksammas såsom mönstret för

Bellmans dikt »Danska Kungen till mig sade» (Fr.

Test. N:o 101), sjöngs den till orden »Un soir re-

venoit Cadet» (Chansons choisies T. IV s. 41, 11:0 18

bland Airs du Torne IV). Vidare må nämnas (Bagge,

a. upps.), att den av Béranger utnyttjats för flera

visor, t. ex. La Gandriole: »Momus a pris pour

adjoints» (Musique des chansons de P. J. de Béranger,

Paris). I 1700-talets dramatiska litteratur i Frankrike

uppenbarar den sig ganska ofta, närmast i lättare

komedier och vådeviller.

Bellman har begagnat den franska melodien i något

modifierad form både till »Uppå vattnets lugna våg» och

tidigare till Fr. Ep. N:o 48. I ett i Gävle 1796 utgivet

skillingtryck av denna epistel anmärkes: »Sjunges som

den bekanta waggewisan» (R. Steffen, Anteckningar

till Bellmansdiktens historia, Samlaren 1881, s. 151).



220 Musikkommentar

Marche! öfver alt — fölg Martis spår» (s. 10

och 75).

Marche! höger om — fäll spjut och lantz!»

(s. 10 och 76).

Marche! trampa jemt! si opp — si opp!!!

(s. 1 1 och 78).

Marche! Ett — tu — tri — ! jemt, jämt,
— jämt» (s. 12 och 79).

Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 4). Ursprunget ej

bekant.

»Manskap, gif ackt!» (s. 14 och 85). Mel. tryckt

i musikbilagan (n:r 5). Ursprunget ej bekant.

»Hurra! se min fala!» (s. 16 och 89).

Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 6). Ursprunget är

ej närmare bekant, men sannolikt var (Bagge, Anm.)
originalmelodien en polska.

»Skåden hit! — marek och mins!» (s. 20 och

95). Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 7). Ursprunget

ej bekant.

»Hvad må jag eij gråta» (s. 20-21, 22-23 och

95-96). Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 8). Ur-

sprunget ej bekant.

»Siung, mina Söner alla tålf» (s. 27 och 108,

109). Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 9). Ur-

sprunget ej bekant.

J»Siungom Systrar! Fröijas ähra» (s. 28 och 1 1 1).

\»Under flacklans sken och låga» (s. 29 och 1 1 1).

Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 10). Den är (Atter-

bom, Sv. s. o. sk. VI: Is. 53) med förändringar häm-
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tad från Naumanns opera Amphion, text av A. L. Tho-

mas, bearb. av G. J. Adlerbeth (uppf. i Stockholm

f. f. g. på Bollhuset 26. 1. 1778); kör: »Amphion,

som Gudar vördar» (6. scen.). Ang. Amphion, se

kommentaren till del III s. 101-102.

»Du Vinets Gud! Vår dyrckan tag!» (s. 31, 32).

Mel. ej bekant.

»Torn ar min flaska! tunnan utrunnen» (s. 32-

33 och 115).

»Tom är min värckstad! Knapt fins där värcke»

(s. 33 och 115).

»Här ned vid tröskeln på denna trappa (s. 33),

;

»Just här på trappan, ensam, allena» (s. 1 1 5).

»Lamporna fladdra, . . . Faklorna spraka»

(s. 116).

IM el. tryckt i musikbilagan (n:r 11). Ursprunget ej

bekant. Det må nämnas, att Envallsson lånat melo-

dien från Bellman till Slåtter-ölet eller Kronofogdarne

(uppf. i Stockholm f. f. g. på Munkbro teatern 12. 9.

1787; handskr. part. i K. t :s bibi.), 3. akt., 9. scen:

Bryngel: »Blott jag på jorden får komma åter.»

»Sjungen och gråten» (s. 36). Mel. ej bekant.

»Hvem är som eij vår Movitz mins? (s. 36),

»Hvem är som ej vår Broder Mins?» (s. 121-

1 2 2).

Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 12). Den melodiska

karaktären tyder på tyskt ursprung, men något när-

mare rörande melodiens härkomst är ej bekant.

»Buga dig, du sorgsna Q^vinna» (s. 39). Mel. ej

bekant.
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»Böljan sig mindre rör» (s. 58-59). Mel. tryckt

i musikbilagan (n:r 13). Ursprunget ej bekant.

»Sälla strand, där vi nu landa» (s. 74). Mel.

tryckt i musikbilagan (n:r 14). Ursprunget ej be-

kant.

»Om Ödet skull mig skicka» (s. 104-106) med

.
oväsentliga avvikelser — Fr. Sg. N:o 45.

Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 15). Den är (se

Atterbom, Sv. s. o. sk. VI: Is. 52) lånad frän en fransk

visa, som (Carlén) finnes i La clé du caveau (N:o

301) till texten »Eh! quoi! ce pauvre diable!» I denna

samling meddelas beträffande melodien: »Air d'origine

italienne sur lequel on a fait la chanson boufonne

de la Bourbonnaise. » Den heter där också Bourbon-

naise du grimacier, och i registret betecknas den med
orden: Qui potis et non potis. La Bourbonnaise

kallades på sin tid Madame Dubarry, som under

detta namn figurerade i smädeskriverier, pamfletter

och chansoner. Den ursprungliga franska dikten —
benämnd La belle Bourbonnaise — som börjar

»Dans Paris, la grand' ville, Garc^ons, femmes et

filles» är jämte melodien, som helt överensstämmer med
den i La clé du caveau, meddelad i Chants et chan-

sons populaires de la France, Paris 1855, T. I.

Visan, som sjöngs redan på Ludvig XV:s tid, är

med säkerhet riktad mot M:me Dubarry, och i en

Notice (a. a.) säges bl. a. »...'.. on voulait en

assimilant la favorite å la Bourbonnaise du Pont-

Neuf la ridiculiser et 1'avilir». Vidare uppges, att

»ce qui prolongea jusqu'å notre époque la vogue de

1'ancienne Chanson de la Bourbonnaise, ce fut la
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maniére dont elle était chantée par le fameux Grima-

cier (jfr ovan!). Cet homme, appelé Valsuani, dit

ritalien, était sur le boulevart du Temple, oa monté

sur une chaise, il exprimait par les jeux de sa phy-

sionomie mobile les diverses affections de sens et de

Tame. Il fut bientot si couru, la foule, pour le voir,

devint si grand, qu'il imagina de s'établir dans une

barraque, et de faire påver å la porte. Ce gri-

macier, apres a voir disparu pendant la Revolution,

reparut sous LEmpire; et il chantait encore la

Bourbonnaise dans les rues de Paris.

»

Melodien avviker i La clé du caveau något från

den form, vari den använts till »Om ödet skull mig

skicka». Den är ur nämnda samling avtryckt i Flod-

mark (B. u. s. 93-94).

{»Ah! Monseigneur» (s. 112).

»Bien obligé» (s. 113).

Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 16). Melodien är

frånsett smärre avvikelser identisk med första hälften av

den melodi Bellman — c:a fem år senare — använt

till Fr. Ep. N:o 77. Den i texten förekommande

melodihänvisningen upplyser, att melodien hämtats

från en fransk visa, »La maison est å son maitre».

Denna har icke påträffats, och närmare uppgifter om
densamma saknas. Den förefaller emellertid ha varit

rätt bekant även i Sverige. Melodien har av Bellman

även använts till »Siken kapun, tillräcklig för alla»

(Carlén III s. 228) och »Gubben är gammal, orkar

ej valla» (Div. till Widman 1787; Carlén IV s. 199).

Den har också — i något avvikande form — ut-

nyttjats av Envallsson i hans parodi Iphigenia den
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Andra eller De gamla Grekiska Historierna
1

(uppf. i

Stockholm f. f. g. på teatern i Arsenalen 25. 2. 1800;

handskr. part. i K. t:s bibi.); där anges »La maison

est å son maitre» såsom Ton vid Tartarernas kör:

»Lustigt i dag Så få vi dansa» (1. akt., 3. scen.).

»Bort alt hvad oro gör» (s. 131 och 135).

Mel. tryckt i musikbilagan (n:r 17). Beträffande

den i Schgm (se ovan s. 105) utsatta melodihänvis-

ningen »Menuette af Heine» anmärker Atterbom

(Sv. s. o. sk., VI: I s. 53), att Heine här är ett skriv-

eller tryckfel. Utan tvivel är det Haydn, som åsyftas.

Melodien överensstämmer nämligen (Drake, Anm.) —
frånsett en del avvikelser — med huvudmelodien i

Haydns stråkkvartett i Ess-dur (n:r 7 i Trautweins edi-

tion, Paris; A, d: 22 i Chronologisch-thematisches Ver-

zeichnis i Pohl: Joseph Haydn, I-II, Leipzig 1875—
82). Detta opus tillhör Haydns tidigare produktion. Tro-

ligen komponerades det (se Pohl, a. a. s. 43) 1769.

Samma melodi har Haydn (Bagge, a. upps.) använt i

Arietta med 12 variationer för klaver (utg. 1771; A,

k : 2 iChronol. Verzeichniss). Anmärkningsvärt är emel-

lertid, att melodien i ännu en version (Bagge, a. upps.)

förekommer hos Luigi Boccherini, nämligen i menuett-

satsen i dennes stråkkvartett i Ess-dur, op. 6 n:r 3

(Nadermans edition, Paris), tillägnad Luigi, Infante di

Spagna. Detta verk komponerades (Schletterer, Luigi

Boccherini, Leipzig 1882, s. 147) likaledes 1769.

Sannolikt äro Haydns och Boccherinis melodier, vilka

sinsemellan förete åtskilliga avvikelser, varianter av en

gemensam äldre melodi.

1
Imit. efter Favarts och Voisenons La petite Iphigénie.
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Den form, vari melodien upptagits av Bellman,

är i sin helhet mera lik Haydns menuettmelodi än

Boccherinis. Den sistnämnda överensstämmer egentligen

blott i de fyra första takterna med Bellmansmelodien.

Bagge erinrar om att en tysk skald och roman-

författare, C. L. Heine, 1779 utgav »Kriegslieder» och

även offentliggjorde melodier i »Musen-Almanacken».

»Säkerligen har dock hvarken han eller nägon annan

af detta namn att göra med förevarande melodi.

»

(Bagge, a. upps.)

Jn.

Titelplanschen.

Silhuettbilden av Bellman är mälad (schablonerad)

inom en koppartryckt ram och förmodligen utförd

under förra hälften av 1780-talet. På originalet är

av senare hand pä ramverkets postament tillskrivet:

»Komikern Bellman», vilket emellertid vid reprodu-

ceringen avlägsnats. Se f. ö. A. Sjögren, Ur anteck-

ningsboken, Sthlm 1 92 1, s. 25.

27. — Bciaclii Te»ipel.
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Förteckning på i kommentaren använda

förkortningar.

Atterbom, Sv. s. o. sk. VI: i = P. A. D. Atterbom,

Svenska siare och skalder VI: i (2. uppl.), Örebro

1863.

BHB = Bacchi Hand-Biblioteqne eller nya Tidsfördrif

pä Gäldstufvan [utg. av O. Kexél], I-IV, 1784-86.

Bagge, Anm. = Musiken till Carl Michael Bettmans

sånger, arr. af E. Drake, med anmärkningar om melo-

diernas ursprung [av J. Bagge], Stockholm 1881.

Carlén = Samlade skrifter af Carl Michael Bettman,

utg. af J. G. Carlén, I-V, Stockholm 1861.

Dahlgren = F. A. Dahlgren, Förteckning öfver sven-

ska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-

1863 .... , Stockholm 1866.

Dalin = A. F. Dalin, Ordbok öfver svenska språket,

I-II, Stockholm 1850-53.

Drake, Anm. = Musik till Valda skrifter af Carl

Michael Bettman arr. och med anmärkningar avo
E. Drake, Stockholm 1836-37.

Flodmark r :

fJ\ Flodmark, Bellmansfigurerna, Stock-

holm 1895.

Flodmark, B. u . —
fJ\ Flodmark, Bellmansmelodiernas

ursprung, Stockholm 1882.

Hellquist = E. Hellquist, Svensk etymologisk ordbok,

Lund 1920-22.
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Lundberg ~ G. Lundberg, Bellmansfigurer, Stockholm

1927.

Orrelius= M. Orrelins, Köpmans- och Material-Lexicon,

Stockholm 1797.
SAOB = Ordbok öfver svenska språket, utgifven av

Svenska Akademien, Lund 1898-

Sondén = Valda skrifter af Carl Michael Bellman [utg.

av P. A. Sondén], I-VI, Stockholm 1835-36.

Synnerberg= L. N. Synnerberg, Svenskt Waru-Lexicon,

I-II, Götheborg 1 8 1 5

.

Wennerdahl— JV. A. Wennerdahl, Lexicon Mythico-

historicum, Linköping 1748.

Beträffande handsskriftssigna se ovan s. J ff.
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Register till kommentaren.

Detta register omfattar i regel endast huvudorde

för varje not. De rent språkliga förklaringarna ha t

registrerats.

[.

PERSONREGISTER.

Ahala (Ohola), 776.

Ahaliba (Oholiba), 776.

Ahlqvist, 44.

Akerthal (Åkerdahl), 44.

Amphion, ig?.

Anchises, 212.

Apollo, 70, 73g.
Arion, 197.

Beckman (Fader B.), 17S.

Belinda, 144.
Berch, C. R., 7g.

Berlin, Maria K., 144.

Betzzozi (Besozzi), 84.

Broms (Proms), 44.

Cambyses, 176.

Camilla, 738.

Cerberus, igo.

Corelli, A., 47.
Creutz, G. F. och Bellman, 130.

Daphne, 138.

Ede, W., 58.
Ehrensugga, von (A. F. Holm-

' ström), g.

Eneas, 212.

Eol, 148.

Eugene (av Savoyen), 74.

Euridice, 53.

»Fader Beckman», 17S.

Flora, 144.

Gentz, J. H., 12.

Hagel, J., 748.

Heine, C. L., 703, 223.

Hendell (Händel, G. F.), 47.

Herman, Stads-Advocat, 62.

Holmström, A. F., g.

Hymen, 73g.

Ixion, 78g.

Jan Hagel, 748.

Jason, 773.

Jensen, J. H. (Janke), 72.

»Jeppe» (tornväktare), 766.

»Jochum Nägtergal», 732.

Jona (profeten), go.

Jophur, 76.

Juno, 702, 736.

Kammecker, M., 764.

Kayser Leopold, 46.
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Kenig Theodor, 152.
Kroeker (Kroger), 44.
Kroger (Kroeker), 44.

Lax (soldatnamn), 48.
Leopold (kejsare), 46.
Lolli, A., in.
Lott (Lot), 7j.
Löfberg, L., 183.

Mancioli, G., 39.
Meckel (Mechel), 84.

Mogoll- (Stor-Mogul), 74.
Mollberg, Ch. R., 114.
Mollberg, L., 14 (bild).

Mowitz, F.j, is (bild).

Neuhof, T. S. von, 152.
Niniviter, 90.

Odyssevs, jj.
Orpheus, jj.

Penelope, jj.
Planberg, P., 17.

Pluto, 189, 190.

Pompée (Pompeius), 196.

Proms (Broms), 44.
Pythias (Apollo), 70.

Resenhöfft, M., 43.
Roland, 122.

Rosengren, C, 118.

»Rosengrenskan», 118.

Röhl, 113.

Schröder, M., 114.

Soprano, 84.

Stads-Advocaten Herman, 62
Suther, P., 4, 33 (bild).

Tantalus, 73.
Tantovv, M., 204.
Tartar-Chan, 47.
Theodor I, 152.

Titius (Tityos), 189.

Trundman, D. J., 19 (bild).

Ulysses, 33.

Wallenberg, ]., 147.
Venus, 140.

»Wibomskan», 202.

Winblad, Ulla, 22 (bild).

Wolfdauer, J., 23.

» Åkerblomskan », 198.

Åkerbom, N., 202.

Åkerdahl (Akerthal), 44.
Åkerlund, 30.
Åvall, P., 27.

Öhman, G., 29.

Oertzen, J. A. O. F. von, 47.
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Acheron, 189.

Amsterdam (krog), 121.

Ariklam, 46.

Berlin, 46.

»Blå Canin», 120.

»Bruna dörrn», 116.

Brunkebergs vårdtorn, 166.

Chartago, 111.

Collberg (Kolberg), 133.

Danto-bommen, 202.

Demmin, /o.

Eliséen (Elysium), 37.
Ersta kvarn, 122,
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Fraunstadt, 732.

Grön-lund, 36.

Kråkgränd, 121.

Lokatten, 77j> (bild).

»Löfbergs», 116.

Magdteburg (Magdeburg), 46.

Munkens trappor, 114.

Olympen, 187, 7g r.

Paderborn, 4J.
Potsdam, 46.

Refvel (Reval), 46.

Riga (källare), 121.

en tar

Rolands kvarn, 122.

Rom, 777.

Schweidnitz, 152.

Schlagterhuse (Slaktarhuset), 154
(bild).

Stadsgården, iq8 (bild).

Sutthoffs bro, 113.

Tanto, 204.

Tartarn (Hades), 77, i8j.

Temin (Demmin), 46.

Tre prinsars gränd, 121.

»Tre Printzar», 121.

Troija, 111.

Verbeliner Thor, 46.

»Wiboms», 202.

III.

REGISTER TILL ÖVRIGA ANMÄRKNINGAR.

Abbéperuk, 104.

»Ack! Så är verldsens sätt»,

137-
Albaster, 77.

Alceste (opera), 164.

Alcoran, 213.

Alcov, IQ3.

Aloe, 214.

Ananas, 160.

Aria bravura, 777.

Arrack, 208.

Augur, 700.

Bacchi Tempel . . . 1 779, 30 (bild).

Bacchi Tempel 1783, 7.^5 (bilder).

Bantler, 48.

Bason (fagott), 36 (bild).

Bellzebubbs Madamer, 207.

Bischoph, 770.

Blaggarn, 87.

Blonder, 70g.

Blå casque (kaskett), 57.

Blånor, 7/3.

Boij, 39.
Bolstervar, 200.

Bondlira, 33.
Boråser, 786.

Bourgogne, 777.

»Brandenbursk facon», 203.

Branicula, 763.

»Brillante fleur», 70.

Brillanten på min fot, 3g.
Bucentoro, 775.

Buldan, 702.

Buska (färsköl), 208.

Bävergälls-tinctur, 767.

Caimakan, 775.

Calipher, 6j.

Calops, 7g3.
Canél, 68.

Cantiller, 740.

Cantiner, 60.

Capitulation, 774.



ister

Caraphin, 82.

Carpus, 7g (bild),

Casque (kaskett), 37.
Cavera, 184.

»Ceres drängar», 740.

Champagne, 100.

Chapeaubas, 16g.

Charge å Trois pas, 186.

Cherubim, 110.

Claciimbal (klavicymbal), 707
(bild).

Clairet, 207.

Constantia, 207.

Coquarde, Q4.

»Cum tam Venus» etc, 737.

Cumin (kummin), 33.

Damasker, 712.

Damasksläp, 77.

Dimie-coupée, 786.

Doge, 775.

Dubbelt öl, 765.

Dubbla svansar, 773.
Dufve-spann, 740.

Dulcian (fagott), 83.

Ebb och flod, 736.

Eldstål, sallt och lök, 707.

Fagott, 36 (bild).

Falk, 743.
Fastage, 33.
Fauteuil, 7g4.
Fimmerstänger, 767.

Finckel, 88.

Fjäder (solfjäder), 37 (bild).

Flanell, 203.

Flor, 37.
Floribus, 20g (bild).

Fluss, 736.

Franskt (vin), 206.

Frontinjack, 206.

»Fröijas palt», 44.

Fyrverkeri, 774.

Färsk-öl, 208.

»Förgäfves detta bröst» etc, 764.

Förutan pung och påsar, 67.

Galonerad hatt, gö.

Gevär!, pj>.

Grenadjär, 81 (bild).

Gröna rockar, 60, 768.

Gröna släp, 733.
Grönt virkade tapeter, 73g.
Gu tår, 77.

Gula skärp och jackor, 200.

Guld-pendul, zpj.

Gyldne gips-värck, 76.

Gyldne slupar, 3g.

Hacke-bräde, Q2.

Hamburger-fat, 273.

Hamburger (-öl), 63.

Handpik, g8, 730.

Hatten, fäst på Brandenbursk
fagon, 203.

Hauu!, q8.

Havana(-tobak), 773.
Hemkom-öl, 74g.

Henriaden, 782.

Herhold (härold), 61 (bild).

Hochlands, 720.

Hvit abbé-peruque, 704.

Hvita gipsverk, 777.

Hvita lock vid öra, 787.

Hvita lärffts-stöfletter, 772.

»Håller ljusena», /7c?.

Härold, 67 (bild).

»Ille liquor docuit« etc, 32.

Illummination, 3g (bild).

Jacka, 87.

Jagt-tyg, nät och påsar, 142.

Jaktfalk, 743.
Jaktspjut, 747.

Kanna, 76g.

Kantilj, 740.

Kantin, 60.

Kapitulationssedel, 774.

Karaffin, 82.

Karfstock, 762 (bild).

Karpus, 7g (bild).

Kaskett, 37.
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Kasärn, 167.

Kavera, 184.

Kjol (långrock), 34.
Klavicymbal, 107 (bild).

Klockspel, 141.

Klämma (sigill), 163.

Klöv (börda), 68.

Knutna ljusa hår, igö.

Kokard, 04.

Kollt, 43.
»Korv» (stadsvakt), 44.
Krantzar af albaster, 74.

Kringla, 164.

Krona av cypress, igo.

Kryddvin, 161.

Kummin, 33.
Kurbits, go.

Kurbits -flaskor, 172.

Kyller, 777.

Käijsarns parasoll, 74,

Labyrinth, 6g (bild).

Lampors dunkla sken etc, 168.

Lanterna, 177.
Lappmudd, 177.
Liqueur, 61.

Luffteldar! stiernor, bloss etc,

114.

Lur (megafon), 146.

Luta, 71.

Lyckhjul (lotterihjul), go.

Lyra (li ra), 33.
Långkork, 207.

Lärfts-stöfletter, 112.

Läska din canon, 14g.

Madera, 107.

Mahomeds fana, 74.

Mallaga, 33.
Malvazir, ig7.

Manchetter, 130.

Mandelträd, 171.

Mandolin, 42 (bild).

Marknadsgata, 172.

Marquern, 167.

Med handen mitt för pannan, 37.
»Min son på galejan», 147.

Mjöd, 207.

Mogolls elephant, 74.
Mossler (Moselvin), 207.
Moustage, 62.

Myrtengröna dräkter, J30.

Nit (lotterinit), go.

Noachs bild, 183.

Norrköpings cardus, 797.
Nummerlotteriet, go.

Oboé, 71.

Oljekaka, 13g.
Oljoblad, 168.

Ordens-caraphin, 82.

Ordens-Granadeur, 8/ (bild).

»Palt» (stadsvakt), 44.
Parasoll, Käijsarns, 74.
Pardou-band, 174.
Parentation, 32.

Parmersan, 142.

Patrouller och wärda!, 33.
»Paucken, cimbaln» etc, 48.

Paulun, 17g.
Perlemo, igé.

Permissioner, 136.

Persico, 80.

Peruk, 104.

Pik (handpik), gS.

Pimpenella (Pimpernell), 73.

Pipskägg, go.

Pirmonter, 20g.

Pleureuser, 20g.

»Plutos kamrar», iSg.

Plutos svarta vagn, igo.

Plymage, 203.

Plåt (-mynt), 112.

Pomerantz, 61.

Ponceau-röd, 36.
Pontak, 206.

Porter, iro.

Préstaf, 82.

Puder-rock, 17g.

Punch, 172.

Pung (hårpung), 6/, 104.

Pung-peruk, 104, 737.

Purpuri (potpourri), igS.

Purpur-tofflor, 797.



Register 233

Pyteheija, 103.

Påfågel, 193.
Påse (hårpung), 61, 104.

Pärlgryns-emulsion, 161.

Rack (arrack), 208.

Randiga knäskålar, 64.

Raspebröd, 142.

Rathaphia, 80.

Remmare, 139 (bild).

Renskt Bläckert, iqj.

Ringkrage, 130 (bild).

Roddarmadamer, 201.

Rosolis, 64.

Röd mössa, 146.

Röda hjul, 163.

Röda kärror, 33.

Saffran, 143.
Saffrans-bröd, 164.

Safian, 3g.
Saltzer, 143.
Salustånd, 172.

Salvia, 161.

Schavader, 172.

Silfverglitt, 186.

Silfverskir, 3g.
Sillfversmidda armar, gö (bild).

Skallmeja, 103.

Skerbeth, 160.

Skyldra, 180.

Smör-paulun, 193.
Snörlif, 102.

Solfjäder, 31 (bild).

Solhatt, 200.

Sommar-foglen, 137.
Sorg-cypresser, g4.

Sorgeflor, 3g.
Sourtout, 132.

Stadsvakt, 133.

Stamp (-maskin), 170.

Standarer, klot och kulor, 174.
Stor-Vizier, 74.

Strufvor, 192.

Stubb, 3g.
Stångpiska, 104, 173.
Stöfletter, 112.

Stöfwelkrus (Stövel krås), 86.

Succat, ig4-

Syrtut, 132.

Söt cummin, 63.

Sötgröt, 112.

Taffel (bord), ig2.

Taft, 133, 13g.
Thalar, 196.

Toffelblad, 78.

Trianglar och bason, 36.
Trumslagarn I sitt hvita

linne, 43.
Tumlare, 68 (bild).

Turban, 43.

Turkiskt pappersverk, 164.

Tusend lampor tänds, 39 (bild).

Tyska tripp, 131.

Tysker dräckt, 94.

Ull-plumage, 203.

Utslagit hår, 77, 163.

»Vak opp min siäl» etc, 83.

Vaktbricka, 130 (bild).

Valk (-ningsmaskin), 170.

Vante, 163.

Vaxbild, 139.
Vespedro, 63.

Vinum Mendeum, 202.

Visiteur, 166.

Väktar'n från sitt torn, 166.

Wärda! 33.
Vört, 93.

Ålderman, gS.

Åm, 167.

Öpna luckor, 772.












